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Hfmnttalilia 1884 

JAN. jEammifunr. FEBH. MART. iBaoffsRittt. 

1883 Dec. 
1 £ * Uub*tt>uob*p< . 20 
2 K Ttbel, ©ett) 21 
3 £ (Sno! 22 
4 p £itu« 23 
5 g ©imeon 3 24 

6 © * loppiainen *25 
7 2)75iugu8t *26 
8 £ (Srparb *27 
9 K Suitan 28 

10 £ 97t!anor 29 
11 30 
12? 2trfaciu§ © 31 

l3@*lf.8o»». 1884J.*1 
14SJigelif« 2 
15£ä»auru« 3 
16 K SflarcelluS 4 
17 £ Tlnton 5 
18f>$ri«Ia *6 
19 g ^enrt! 7 

20©* 2 f♦ goppiaif* € 8 
21 SfftSIgneta 9 
22 £ SsincentiuS 10 
23 K (Sm eren ti a 11 
24 £ (Sri! £ran«U 12 
25 p $aatoalt 13 
26 g Potp!arpuS 14 

27 ©* 3 f. goppiaif. 15 
28 3RÄarl g I 16 
29 £ SÖalertuS 17 
30 Ä ©unilla 18 
31 £ TUf^ilb 19 

1 p SBrigitta Jan. 20 
2 2 3ttaar*ffcUäp. 21 

3 © ?fc Kpnttiläm. p. 2*2 
4 2W9ln8garin$ 3 23 
5 £ Tlgata 24 
6K£)orotea 25 
7 £ 3*ifarb 26 
8 ?) äftalafiaS 27 
9 2 97aema 28 

10 © * ©epfuagef. 29 
11 SftSufrofpne © 30 
12 Z ©ulalta 31 
13 K Tlgabus Febr. 1 
14 X Valentin *2 
15p©igfrib 3 
16 2 Sultana 4 

17 © * 1 37u!ouSp. 5 
18 SftKonforbia 6 
19£©abinuS f 7 
20 K (SufariuS 8 
21 Z .SpilariuS 9 
22 $ «piet. Kat^ebr, 10 
23 g £ertulitan 11 

24 © gaSHatSf. 12 
25 SDlSKattiag 13 
26 Z göiftorina @ 14 
27K97eStor 15 
28£geanber 16 
29 p 2D7afariu$ *17 

lg TllbinuS Felir. *18 

2© 3|c 1 f>Paa$t. 19 
3 SDiÄuntgunba 20 
4 Z Stbrian 3 21 
5 K Konon 22 
6 Z S^ubolf 23 
7 p $erpetua 24 
8 g gitemon 25 

9 © * 2 f. PaaSt. *26 
lOSDTTlurora 27 
11 S SBtnbtfiatt © 28 
12 K ©regoriuS 29 
13 £ 97i!eforu$ M. 1 
14 p 907atilba *2 
15 g KriStofer 3 

16©*3f.$aaSt. 4 
17 2)7©ertrub 5 
18£©broarb 6 
19K5ofef 7 
20 £ Soafim f St* taR 8 
21 p 23enebift 9 
22 g S5iftor 10 

23@*puolipaa$tof. 11 
24 2Ä®abrfeI 12 
25 £ 9D7ar. itm* p. 13 
26 K Immanuel 14 
27 £ Rupert ® 15 
28$2)7alfu$ 16 
29g SonaS 17 

30© * 5f+ PaaSt. 18 
31 5P77lmo6 19 

april. 

1 £ §aralb Mart. 20 
2 K £eObofiu$ 5 21 
3 £ gerbinanb 22 
4 p Smbroftug 23 
5 g Srene 24 

6 © * palmufunn. *25 
7 9Ä#egeftppu§ 26 
8 £ $erpetuu8 27 
9 $ £ tto 28 

10££efe«tel © 29 
11 p * pit!äperj. 30 
12 g SutiuS 31 

13 © sfc pSäftäiSpäno. A. 1 
l4PU2pääftai$p. 2 
15 £ Olptnpias 3 
16 fttyatzit 4 
17£(StiaS *5 
18 p 2Saterian g *6 
19 g SSernparb *7 

20 © * 1 f. pääf. }♦ *8 
21 $7TlnSl)elm *9 
22 £ SUina *10 
23 K ©eorg *11 
24 £ Tttbertina *12 
25p3»arlu* © *13 
26gKletu§ *14 

27 © * 2 f* pääf* jjälf* 15 
28 237£ure 16 
29 £ £pt^o 17 
30 K Spartana 18 

MAJ. gouRoRtm. 

l£333appu Apr. 19 
2 $ TCtpanaftuS 'S 20 
3 g 97i§tinpäitt)ä 21 

4©*3f.$ääf, j. 22 
5 9ft‘iUe!fanbra 23 
6 £ ©igiSmuttb 24 
7 ^ ©taniölauö 25 
8 £ 2C!atiu6 26 
9 $ £imoteuS 27 

10 g Tiina © 28 

11 ©* 2 9?u!ou6 p. 29 
12 egotta 30 
13 5Eglora Maj. 1 
i4 st mt 2 
15 £ ©ofia 3 
16 (S§ter 4 
17 g Siebeffa 5 

18©^ 3?u!ou§funn. 6 *6 
19SD?(Smi!ta 7 
20 £ Carolina 8 
21 St Konstantin *9 
22 £ * £elatuor3t. 10 
23 ^3 gpbia 11 
24 g Titan! 12 

25©*6f.$ääf. j © 13 
26 S7S3Bili)eimina 14 
27 £ ©i-ba *15 
28 SC ©ermanuS 16 
29 £ SOlaffiminuS *17 
30 $ SBafiliuS 18 
31 g Petronella J 19 

JR N. jelaRmt. 

1 © * £elunk p* M .20 
2 2 £elunt p* 21 
3 £ SBiola 22 
4K £)ptatu$ 23 
5 £ S3onifaciuS 24 
6 $ ©uftaf 25 
7 g Robert 26 

8 ©>K P*Kolm*p.© *27 
9 a»primu« *28 

10 £ ©mante 29 
11 K 23arnabaS 30 
12 £ (Sslil 31 
13$(Sbla Juu. 1 
14 g ©ti|a 2 

15 ©4= 1 f.äolm.p. 3 
16 507£uStina (g r 4 
17£©otolf ' 5 
18 K geontiuS 6 
19 £ ©tgrib 7 
20 p gtorentut 8 
21 g TllbanuS K^p.fdf. 9 

22 © 3fc 2 f. Kotm. p. 10 
23 SERTlbolf ® il 
24 £ sk Sop^KaStp. 12 
25 K Aarnio 13 
26 £ SeremiaS 14 
27 $ Kre^fen§ 15 
28 g geo 16 

29©*3f*Kotm.p. 17 
30 ^SOTartialiS 3 18 

JPL. ^dttäRtm. 

1 £ Siron J. 19 
2 K 507arian etf* p. 20 
3 £ TCnatoliu« 21 
4 $ Ulri!a 22 
5 g Petter 23 

6 © * 4 f. Kotm. p. 24 
7 SJtKlauS 25 
8 £ Ätltan © 26 
9 K ©prilluS 27 

10 £ KanutuS 28 
11 $ ©leonora *29 
12 g sperman 30 

13 ©3fc5 f.Kolm.p. Jul. 1 
14 9D7Tttifa 2 
!5 £ Slpoöt. jaf. f 3 
16 K 37etnpolb 4 
17 £ TltetfiuS 5 
18 p grebrif 6 
19 g ©ara 7 

20 © 6 f* Kotm. p. 8 
21 907£opanna 9 
22 £ SOftagbatena © to 
23 St £>lga SW,t alt) li 
24 £ Kristina 12 
25 p Safob 13 
26 g kartta 14 

27 ©3jc7f.Kotm»p, 15 
28 WWotwib 16 
29 £ Olof 1 17 
30 K ©ri!a 18 
31 £ ^tena 19 

AUG. gloRutt. 

1 ® *Biet. teanf. Jul. 20 
2 g Katarina 21 

3©*8f*Kolm.p. *22 
4 ä)77trtStar!uS 23 
5 £ £>omtnifu3 24 
6 K ©i!StuS 25 
7 £ ©onatuS ( g) 26 
8 p ©priafuS 27 
9 g 37omanuS 28 

10©^9f.Kotm,p. 29 
11 207@uianna 30 
12 £ Klara 31 
13 K ^pippolntuS Aug. 1 
14 £ ©ufebius € 2 
15p3äl!.2Rftr.p* 3 
16 g Sörpnolf 4 

17 ©5k 3 37u!ouS p. 5 
18 907TlgapetuS *6 
19 £ äftagnuS 7 
20 K ©amuel © 8 
21 £ TtnaStafiuS 9 
22p3mar SÄXlop, 10 
23 g ©a!euS 11 

24 ©5jc 11 f* Kotnu p« 12 
25 SURgottrifa 13 
26 £ ©efpritroS 14 
27 K 97ufu6 *15 
28 £ TluguStinuS 3 16 
29$ Sob.flaetMeitt. 17 
30 g (Smit 18 

31 ©*12f,Koinup* 19 



MnimtaMa 1884 

SEPT. 

1 SftTCgibtug Aug. 20 
2S3ugtug 21 
3 £ Serafina 22 
4 S Sftofes 23 
5 (Subofjug © 24 
0 g Safartag 25 

7 S* 13f.Jtclm.p. 26 
8 StöSCftar.fpnt.p. 27 
9 X (Stoert 28 

lO£$E$eobarb *29 
11 X Aleksander *30 
12$<E$ru6 f 31 
13 g TCmatug Sept. 1 

14 © * 14 f. Äolm. p. 2 
15 äRSRifetag 3 
16 S (Sufemta 4 
17£<glifabef$ 5 
i8aa»ctiobiu« 6 
19?)grebrifa # 7 
20 £ Äugugta " *8 

21 (S* löf.Äolm.p. 9 
22 $7^auritgSppgp.t.lO 
23 X Sefla (1 
24 ät ©erbarb 12 
25$ÄUfaö 13 
26 $p (£pprtanug *14 
27 £ £>amtanug 5 15 

28 S * 16 f. Äolm.p. 16 
29 2»S»tfael 17 
30 X §ieronptnu§ 18 

oct. joRafctm. 

1 .SC 0?emigtug Sept. 19 
2 X gubmtg 20 
3 *p (gtcalb 21 
4 g granS © 22 

5<§*3tttf fel. p. 23 
6 5D723runo 24 
7 X SBrigitta 25 
8 S £)emetriug *26 
9 X ©ionpftug 27 

10$)3ofeftna 28 
11 g sProbug g 29 

12 S * 18 f.Äolnup* 30 
13 SXSeoftlug Oct. *i 
14 S ftalifdtue 2 
15Ä£ebmig 3 
16S@aiiug 4 
I7$pguctna 5 
18 g guufag 6 

19 S * 19 f.äolm. p. ® 7 
20 ä)?$agper 8 
21 SUrfula 9 
22 $ Sennrug 10 
23 X Bernerin 11 
24 ^3 (§mergi£tug 12 
25 S Ärigpinug 13 

26 S * 20f.$olm.p. 14 
27 2)7Sabtna 5 15 
28 X Simon, guba§ 16 
29 27arcigfug 17 
30 X ©u^tama 18 
31 $p TCrtfyur 19 

nov. 'yxatmskm. 

1 £ $p. rniegt. p. Oct. 20 

2 © $). miegt. p* 21 
3 SOt@rlanb © *22 
4 S 2lmatiug 23 
5 & 9)?alafiag 24 
6 S ©ugtaf TCbolf 25 
7 (Sngelbert 26 
8 g 2BiUet>ab 27 

9 S 3p 4 Slufoug p. 28 
10 997ä)7art.gutberug(j29 
11 S si)iart. $iigp. 30 
12 ^ Äonrab 31 
13Sätrigtian Nov. 1 
14 sp §ppatiug 2 
15 g geopolb 3 

16 S 3p 23 f. ^olm. p. . 4 
17 3)7‘2(nian ® 5 
18 X 3Ralftmu$ 6 
19 ät gambert 7 
20 S «Hjalmar 8 
21 ^3 ^^toborug 9 
22 g Cecilia 10 

23 Suomiof. 11 
24 rigtogonug 12 
25 S Äatfcarina 5 13 
26 ät ©agmar *14 
27 S SSitalig 15 
28 9) Sten 16 
29 g Saturninug 17 

30 S ^ 1 f. Ttbment. 18 

dec. goufn&tm. 

1 SJiSltgtuS Nov. 19 
2 X 53eata © 20 
3 $ Sefaniag *21 
4S33arbara 22 
5 Selma 23 
6 g SHifolaug 24 

7 @ * 2 f.2(bment. 25 
8ä)7'337ar. jtfiäm. 26 
9 S Slnna § 27 

WSC3ubit$ 28 
11 £ ®ant^l 29 
12 93abalB»rt 30 
13 g gueia Dec. 1 

14 © * 3 f. 2Cbwent* 2 
15 SDiSreneug 3 
16 S gatfarng 4 
17 & 3gnattug © 5 
18 S Tfbratjam *6 
I9«P3fal 7 
20 g Safob 8 

21 S* 4f.2fbment. 9 
22 2K3ofef Sai».», f.) 10 
23S3?rael il 
24 $ TCbam, 12 
25 S * Soulupäimä 13 
26 ^ Sapanttt p. 14 
27 g 3op. @manf. 

% 
28 S 2äl). f. 3out* 16 
29 3D7Suomag $>igpa 17 
30 S S)amib 18 
31 ^ Splmegter 19 

SftarEfinat. Uubenmaan läänigfä: £elfingigfä, fegfito. 1 p. £ofaf. ^pormoogfa, tiigt. 7 p. gofaf. 
gomiifasfa, tuorgt. 9 p. gofaf. Sammifaaregfa, perjant. 10 p. gofaf* -Surun ja $)orin läänigfä: Su- 
rugfa, tuorst. 17 p. Sammif. ja fegftmiifE. 17 p* Sppgf. Uubegfa faup., fegfim. 8 p. gofaf. laumatta, 
tuor^t. 25 p. Sppgf. SOfaartanbaminagfa, tuorgt. 27 p. Sppgf. — Rämeen läänigfä: £ämeentinnagfa, 
tii^t. 29 p* Sammif* ja ruorit. 25 p. Sppgf. Sampereella, tuorgt. 4 p. Sppgf. — Viipurin lääni 6 f a: 
SBiipurigfa, tuorgt 31 p. Sammif. ja tuorgt. 2p. gofaf. £aminagfa,fegfm>. 15 p. Cola!. gappeenrannagfa, 
tti§t. 23 p. SppSf ÄäftfalmeSfa, tuorgt. 25 p. Sxjpgf. Sortamalagfa, tuorgt. 3 p. heinät — SOtiffelin 
läänigfä: SDtfffeligfa, tuorgt. 13p. Sttaaligf. £eirtolagfa, tuorgt. 2p. gofaf. Saroonlinnagfa, fesfito. 27 p. 
£elmif. — Kuopion läänigfä: Äuopiogfa, fegfimiiff. 16 p* Sammif. — SÖaafan läänigfä: 3p* 
xnägfplägfä, fegftmiiff. 9 p. Sammif. — Sulun läänin fä: Sulugfa, tuorgt. 25 p. Sppgf. SRaabegfa, Eeg* 
ftm. 8 p. Sofaf. Sorniogfa, tuorgt. 6 p. Saalis!. Äajaanigfa, tuorgt. 21 p. #elmif. temigfä, tuorSt.18 p. 
Sppgf. Äuufamogfa, perjant. 19 p. Souluf. S)lt=Sornio§fa, tuoröt. 13 p. Saalis!. ^olarigfa,tuorgt. 11 p. 
Souluf. Attttilä^fä/ fesfim. 17 p. Soulit!. Snart^fa, tit^t. 30p.3ouluf. Äemijärmen firfonfplä^fä, feöftmttff. 
9 p. Sammif. Siomamemesfä, fcöfimiiff. 21 p. £elmtf. 3iöfä, femääEä fpmmcnenä päimänä, jotfa Oulun tää* 
ntn Bumernööri fuulutuffen fautta tarfemmin määrää.— Sortpätmät. Uubenmaan lääninfä; ^)or- 
mooefa, tuoröt. 24 p. Sammif. ja tiiSt* 1 p §etnäf. gomifa^fa, tiiöt. 5 p. Jpeimif. ja tuorgt. 19 p. Äefät — 
Söttpurin lääniSfä: gappeenrannagfa, fe^ftm.5 p. S^aali^f. Soctamalaefa, fegfi». 6p. ^pelmtf. ^urfi= 
joella, tuoröt. 20 p. SOlaaliöfuuta^ ^orpifeläöfä, feSfmmff. lOp. Souluf — SOliffelin lääniSfä: 
feliefä, tiiöt. 23 p. Sppöf. Samonlinnagfa, fegfimiiff. 15 p Uofaf. ^einolaSfa, tuorSt. 31 p. Sammif. — 
Kuopion läänit f ä: Äuopioöfa, perjant. 7 p 5D7aali£f. ja feefim. 17 p. Sppef. Sifalmcöfa, fegfimiiff. 19 
p. COlaaltef. ja tuorSt. 11 p. Souluf. SoenfuuSfa, fegfimiiff. 17 p.^ouluf. hurmeen pitäjääöfä, feöfimiiff. 10 
P* Souluf. — Söaafan lääni g fä: Jpimangogfa, tuor^t. 18 p. ©pp§e. — Oulun lääniSfä: Äajaani«fa, 
tuoröt. 4 p. Souluf. kalajoella, feofnn. 12 p. «Otaaltöf. ja tuorft. 18 p. Sppgf. — Släin mar f f inat. Uu- 
ben maani äänillä: 3itin pitäjään Hautalan fpläöfä, tiiöt. 20 p. Scufof. ja fe€f im. 24 p. SppSf. Sammio 
faaregfa, feSfim. 28 p. Soufof. ja perjant. 26 p. Sppgf.— Surun ja^porin läänigfä: Surugfa, tuorgt. 15 
P: ^ouffoe. ja tuorst. 2 p. gofaf. ^uittigtcn pitäjään gauttafplän fpläöfä, tiifit 30 p. Sppgf. SDlou^ijärmen 
pitäjään £äijän fplag-ä, tiigf. 16 p. Sppgf. — Rämeen läänigfä: gängelmäen pitäjään gänfipobmn fp- 
lägfä, fegfim. 4 p.ÄcfäE. ja tuorgt 18 p. Sppgf. Ttffaan pitäjään Soijalan fplägfä, tiigt. 10 p. Äefäf. ja 
tiiet. 23 p. ©ppgf. — Kuopion läänigfä; Äturumeben pitäjän firfonfplägfä, fegfito. 3 p. Sppgf. £ep* 
pämiiran pitäjän firfonfplägfä, tiigt. 16 p. Srpgf. — 2»if!clin läänigfä: Spgmän pitäjään firfonfp- 
lägiä, perjant. 19 p Sppgf. ^ieffämäen pitäjään firfonfpiägfä perjant. 12 p. Sppgf. — laajan lää? 
ntgfä: Sptt)ägfp(ägfä, perjant. 19p. Sppgf. - Onlunläänigfä:gcantfilan fappelin firfonfplägfä, tiigt. 
2 |).Spp§f. $ibigjärn?en pitäjän firfonfplägfä, tiigt. 16 p. Sppgf. 
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lititfimmät tapauitfet 
1 p. 1882 — 15 p. Soin!. 1883, 

fotimaa^ta. j 
1882* 1—3 p. Söarftn rifaSaineinen ia on* 

nistunut meijerinäpttetp pibetään ©amottlinnaSfa. 
4 p* Sftaapen taustaan Sukatta gettman mahtajan fuu* j 

rcttatfeUa lapjoituffetta 9?aapeen perustettu tauppa* 
louhi amataan juplattifeSti* 

4—5 p. $etfart*fuuriruptinaS forfeme puotifoiueen fäp j 
Uuraalta fatfelemaSfa fotalaimaSton parjoituffia. j 

10 p* Kuopion faupunfi toiettäa juplatta fatamuotifen J 
olemifenfa muistoa* 

14 p* Äalft opettajaa menäläifeSfä lufioSfa ja eräs me* j 
nätäiuen itpfeeri §elfingtSfä manattaan fpptettpinä 
pptepbestä SBenäjän nipilistien fansfa. 

15 p. 2)ffttpiSten maroitta perustettu mufiiliopisto aloit* 
taa ipelftngiSfä maifutulfenfa* ? 

1 p. $emäättä nimitetyt uubet fenaatin jäfenet, 
joiben joufoSfa 5). ©. gorsman lamari-toimituSfun* ! 
nau päättiffänä, ja profuraatori 91* Sftonigomerp 
astumat mirfoipinfa. 

7 p* (Sutinen maltiopäimämies Supana ©einriffi $eio 
f ttftuStafaaretta* 

21 p* SBapap* (Sbmarb af gorfetteS nimitetään mapap* 
S* 901. 91orbenftam maiuajan jälleen feuaatiu ta* \ 

louSofaStou mara-pupeenjoptajaffi* 
23 p. ©uurtruptinaS mapmistaa fäätpjen päätöffen, etfei j 

afemelmottisten refermiä m* 1882 fntfuta parjoitnlftht. \ 

27 p. (Snfimmäinen juna tullee rautatien Tampereelta 
^Saajaan* 

Wlaua§f. 2—3 p. ©uuri tulipalo pämittää OuluSfa ] 

neljäfpmntentä taloa* 
5 p* ©auomalepben „$elftngforS TagBlab" päätoimi!* 

taja Robert Olami gctgetbotg f §elftngisfä 46 
muoben iäsfä. 

6 p. Supia Sftuotfin ja ©uomeu faufarifuuinlaau $uS- 
taa II 51atolfin muistotfi mietetääu ufeimmisfa ©uo- { 
meu faupungeisfa ja monialla maafeubuittatin; ©a* / 
lari Topelius on fitä marten runoillut plemän ru* ! 
noelman. I 

23 p. 2)lioppila$funta mieltää juplan eronneen opetta* 
janfa, fenaatori 9). ©. gorSmanin lunnialft* 

24 p. yliopisto miettää S* 35* ©nettmanin muistotfi 
juplan, mistä muistopupeen pitää prof. Tp. 9tem. \ 

28 p. ©uomen jäätyjen afettama maliotunta antaa le* j 
poituffen loota maroja jalon leifarhfuiiriruptinaamme < 
5llefjantert liat muiStopatfaSta marten* 

Souluf* 8 p* (Sutinen lanfafouluopettaja Saalfo gn* 
ttainenf ^3aritfalasfa, lapjoittaen omaifuutenfa plets- 
ppobpttifiin tarloituffiin* 

14 p. lainopin toptori Soel Napoleon £ang nimitetään < 
talouS*oit'euben ja maltiohalouben profesforitfi ©no* S 
men yliopistoon. i 

1883* Tammtf?. 4 p* gilofoftan toptori SCntero ©eme* < 
rin Tonuer nimitetään täptitieteen profeSfortlft pii* \ 

opintoon* ‘ \ 

8 p* (Släintieteen profesfort greebrilli SBilpo Sldfttrt 
f §elfingisfä* 

15 p* ©uomen fenaatiHc fuobaait lamennettu oileuS lo* 
puttifeSti rattaista afioita, alistamatta niitä fuuri* 
ruhtinaan päätettämäfft. 

§elntif* 1 p. (SmerSti St. Tamelanber nimitetään On* 
luu läänin lumernöorilft* 

1 p* SumaluuSopin toptori Otto Suunanne! (Sollianber 
nimitetään täptottifen jumaluusopin profesforitfi. 

4 p. (Sntinen prefibentti SBaafan pomioiteubeSfa fenaa¬ 
tori iBittiam f $eljtngiSfä 95:neSjä itä* 
muobesfaan. 

10 p* §uone!aluin teptailia Supana 2Silpo ^tlanbct f; 
pan oli ppmin tunnettu ja uuttera ofanottaja £>el* 
fittgin tunnallifisfa ja lirroHifiSfa ajtoisfa* • 

25 p. ^ormoon maafeuratunnan lapualainen, entinen 
maltiopäimämieS Kustaa SBiptori ©fluttb t- 

SJlaaitSf* 5 p. SSapap* fenaatori Kaarlo Olami CTton- 
ftebt f §elftngisfä. 

8 p* 9D7aamiljelps*tofous, jopon ottamat ofaa läänien 
maamtljelpSmeumojat ja maamiljelps-feurain ebuS* 
miepet toto maasta, amataan §elfingisfä. 

10 p. Opettaja labettilouluSfa Supanä Sbmarb 0man 
f §aminaSfa; pan oli pilalirjoitulien enfimmäifiä ja 
uutterimpia ebistäjiä ©uomeSfa* 

18 p. ©uomen näptelmätaiteen parras ebistäjä lauppa* 
neumos ^ilolai ^tfeleff t §elfingiSfä* 

•§u5tif. 2 p* Slfetits ilmestyy muinaisten muistomert* 
tien raupoittamifeSta ja fäilpttämifeStä* 

14 p. kauppias Kustaa greebrilli t ^arnpe* 
reetta; testamentittaan lapjoittaa pän fuuren omat- 
fuutenfa eri ppöbpttifiin laitolfiin. 

Toufof. 5 P* Slomantfin tiplalunnau tuomari Kustaa 
Supana Särnefeltt ^elfingisfä* 

19 p* ©uomen Jäätyjen ebnSmiepet, mapap. ©. 2B* 
U* Troil, piispa S* §ornborg, maltioneumoS £. 
^inbelöf ja tunnattiSneumoS 91* äfteurntan, läptemät 
§elfingistä Iruunauffeen 9D7oSlomaSfa. 

19 p. ijiorisfa pplätään 7 äänestäjän 752 äänettä 15 
äänestäjän 348 ääntä mustaan epbotuS rajoittaa 
äänilufu maltiopäimämiepiä mahttaeSfa. 

21 p. 97äytteliä fuomalaifeSfa teaterisfa Osfar 
f ©orberSborfiSfa ©itefiaSfa* 

25 p. (Sntinen prefibentti Viipurin pomioiteubeSfa ja 
profuraatori Kaarlo (Sbmarb ©abb f ©elfingiSfä 
82 muoben manpana. 

27 p. ^eifarhfuuriruptinaan IruunauSta S)7öSfomaSfa 
mietetään juplattifeSti pääfanpungisfa ja muuattafin 
maaSfamme. 

30 p* ©ortamalasfa pplätään 12 äänestäjän 338 äänettä 
16 äänestäjän 233 ääntä maStaan epbotuS rajoittaa 
äänilufu maltiopaimämieS*maaleiSfa. 

5 p. ©uomen piStoriantutfimulfen innofaS par- 
rastaja fenraaliluutnantti Otto SBlabimir 
Jielmf SpietoriSfa. 
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Jarista, joita jätetään erään {ristityn tytön mur- 
pasta uSfonnoÖiieSfa tarfoituffeSfa. 

28 p. ja feurr. SSaalit 93öpmin maapäiviÖe tapaptuvat 
enfi terran uuben parannetun vaalilain mutaan; 
Valituifjt tulee 167 tspefinmielistä ja 75 faffalaista, 
fun fttä vastoin ennen faffalaifiöa on ollut enem¬ 
mistö. 

§eindf. 17 p. Pienin faffatainen funnaÖiSneuvoSto 
päättää oöa viettämättä SSienin pelastusta 1683 
juotan tunintaan Bupana @of>ieSfin tantta. 

(glof. 2 p. 97piregppa$aSfa Buutalaifet julistetaan täp- 
beöifeSti fppttömifjt ja päästetään vapaaffi. 

4 p. ^oS^onpSfa tapahtuu jälleen roiStoväen metelejä 
Buutalaifta vastaan. 

7—8 p. Unfavin pääfaupungisfa ^eStiSfä tapahtuu juu- 
talaiSlevottomuutfia. 

11 p. Katumeteli fpntpp Sienisiä erään tafavaltaifen 
(focialistifen) fanomalepben laffautufien jopboSta. 

14 p. Säestö SögramiSfa, Kroatian pääfaupungisfa, 
pävittää virfafuntain nimitaulut, joipin pii pantu 
mpöSfin untaritainen nimitirjoituS, ja tämä liite le¬ 
viää pian muipinfin Kroatian faupunteipin ja tylipin. 

29 p. Mittaria juutalaiSmetelejä tapaptun BaIan ^tiri- 
funnaSfa UnfariSfa. 

6 p. Kroatian Pani (plimntäinen fäsfpnpaltia) 
s45ejafevic.S eroaa virastaan; fenraali Slambergiöe 
uSfotaan erinomainen Valta ja nimitaulut afetetaan 
talteen paifoiöeen. 

7—8~p. Uufia levottomuuffia Slgramisfa. 
11 p. @oPieSfi-juplaa vietetään erittäin fomeaSti tai- 

fis f a Btävaöan flavilaifisfa . feubuisfa, varfinfin 
puolan vanpaSfa päätaupungisfa KrafovaSfa. 

21 p. Slgramin läpeöä törmäävät maafanfa ja fotaväfi 
ppteen, jolloin fpmmenen talonpoifaa jaa furntanfa. 

Sofaf. 10 p. Untarin valtiopäivät ppväffpvät 187 
äänellä 105 vastaan pääministerin SuS^an epbo- 
tuffen, että firjoituffet poistetaan virastoin nimi¬ 
tauluista Kroatiasta; mielten tuopu fiten tppntpp. 

3fo^95ritannia§ta. 

1882. Sfflatxtöh 27 p. BrlanniSfa jurp-mieS gielb 
paavoitetaan fuolemaan fabuöa 2)ubliniSfa; mur¬ 
haaja pääfee patoon. 

3owluf. 7 p. Englantilainen romaninfirjoittaja Slntponp 
gtottopef. 

16 p. Sapamielifet vpigit £>erbp ja EpilberS nimite¬ 
tään Elabftonen ministeristön jäienitfi. 

1883. £amntif. 24 p. Brlannin fanfaöismielisten jop- 
tajat SDävitt ja £>ealp tuomitaan fapinallifista pu¬ 
heista fuuben fuufauben vanfeuteen, fun eivät 
juostu 2,000 punnan (50,000 m.) tafauffen matfuun. 

HÖlaaliSf. 15 p. ©Otaministeristön puoneuffeSfa, Seft- 
minsteriSfä 2ontooSja, tapaptun anfara räjäpbps, 3r- 
lännin falaliittolaisten toimeenpanema. 

'fjuljtif. 9 p. Englannin parlamentti ppväffpp lain, 
jota fovaSti ranfaifee räjäpbpS-atneitten luvatonta 
fauppaamista ja pitämistä. 

^oufof. 4 p. Englannin parlamentin alapuone pplfää 
292 äänellä 289 vastaan Elabftonen epbotuffen, 
että paljas vafuutuS tulift ebuSmieS-valan fijaan. 

14 p. 2)ubliniSfa mestataan irlantilainen falaliittolainen 
3ofef SBrabp, tuomittuna fuolemaan lorbiett Ea- 
venbiSpin ja 23ourfen murpaSta, pääaftaHifeSti mur- 
paSfa ofaöifen Barnes Earepn tobiStuffeSta; ntpö- 
pemmin mestataan folme muutatin ofaöifuubeSta 
fatnaSfa murpaSfa. 

Reiltä?. 29 p. kantilainen Olonne! ampuu vapaafft 
pääStetpn ja valpepuvuSfa fulfevan Earepn lai- 
vaSfa läpeöä §pvän toivon nientä; 2)ubtiniSfa 
poltetaan ilotulia tapauffen jopboSta. 

gran§fa§fa. 

1882. Sof aB. 7 ja feurr. Kanfan levottomnuffia tapap- 
tuu tepbasfaupungisfa ÖJ?ontceau-4eS-997ineS’iSfä. 

Souluf. 6 p. §iStoriaöifena firjailiana ja tafavaltai- 
fena joptajana, efim. jo v. 1848, tunnettu £ouiS 
fölanc f EanneS’iSfa. 

31 p. Uuben vuohen aattona vaipuu fuolemaan £eon 
©amöetta, granSfan vapavaöan fuuluifin ja ete¬ 
vin mies täpän aitaan, vielä ainoastaan 44 vuo¬ 
hen iäsfä; pänen valtion fuStantamiSfa paupajaifiS- 
faan tulee ilmi foto maan tyvä murpe ja ofanotto. 

1883. £antmif. 4 p. Kenraali (£1>anlp, jota voitti 
mainetta 1871 vuohen fobaSfa Jaffaa Vastaan, f 
EpalonS’iSfa. 

16 p. fprinSft Napoleon Bonaparte julfaifee manifestin, 
josfa moittii vapavaöan puonoa paöituSta fanoen 
itfenfä funniaffaampien paöituSten periöifeffi, ja 
Vangitaan tämän jopboSta. 

19 p. Uieat penfilöt Styonisfa, niiben joufoSfa fieÖä 
afuva venäläinen ruptinaS Krapotfin, tuomitaan 
ofaöifuubeSta VaöanfumouS-pantfeiSfa muutaman 
vuohen vanfeuteen. 

23 p. Rainio fuvainpiirtäjä EuStabe f iparii- 
jtsfa; pänen etevimmät teoffenfa ovat fuviÖa Va¬ 
rustetut Raamattu ja S)anten „S)tyina Eommebia". 

^elntif. 2 p. gransfan ebuSmteS-famari ppväffpp lain, 
jota määrää, etteivät entisten paöitfiafufuin jäl- 
feläifet jaa pitää valtion virtoja, ja antaa paöituf- 
feÖe vaöan ajaa peibät pois maasta. 

9 p. fprinSft Napoleon laSfetaan VanfeubeSta. 
12 p. granSfan fenaati pplfää 172 ääueöä 83^vastaan 

ebuSmieS-famarin lainepbctuffen ja päättää 2Bab- 
bingtonin epbotufjeSta, että fruununppptäjät, jotta 
julistuffiöa tai toimiöa päiritfevät Valtion turVal- 
lifnutta, voi tuomita maanpafoon. 

15 p. EbuSmieS-famari pplfää Söabbingtonin epbotuffen, 
mutta ppväftyp fovituSepbotuffen että paöitnffeöe 
annetaan valta maasta farfoittaa fruununppptäjä, 
jota päiriötä mattaan faattaa. 

17 p. ©enaati pplfää 142 ääneöä 137 Vastaan fovi* 
tusepbotuffen. 

19 p. Entisten ministerien erottua, muoboStaa 3ule0 
gerrp uuben ministeristön, jota erään vanpan afe- 
tufien nojaSfa eroittaa fotaväeSfä olevat Orlean- 
fin prinsftt palveluista. 

SÖlaali^f. 7 p. EbuSmieS-famari päättää 307 ääneöä 
182 vastaan, ett’ei fe tätä paaVaa tapbo rpptyä 
rabifaalien vaatimaan paöitusmuobon forjauffeen. 

9 p. 9?oiStoväfi ipariifisfa naispöuttäjän £ouife iDlicpe- 
lin jopboöa parjoittaa VaÖattomuutta, työben riffi 
iffunoita ja työstäen leipurien mppmälöitä. 

20 p. EbuSmieS-famari pplfää 399 ääneöä 83 Vastaan 
rabifaalien epbotufien, että faiffi valtioöifista ri- 
foffista tuomitut armoitettaifiin. 

7 p. Souis fBeuillot, granSfan flerifaalien 
(papiöisten) etevimman )anomalepben toimittaja, 
föppän vanneptian poifa, f ^ariifisfa. 

25 p. Rainio franSfalainen firjailia EbVarb 
gaboulalpet ^ariifisfa. 

$efäf. 23 p. ^ouife SJlityel tuomitaan tuuftvuotifeen 
vanfeuteen. 

24 p. Kreivi jota eräs puolue on 
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tunnustanut granStan taittifena funinfaana, f grops* 
borflsfa StämattaSfa; faifti granStan monarfisttt 
(funinfaattifet) yhtymät nyt ^ariiftn freimin gilipin 
ympärille. 

29 p. ©Spanjan tuningaS SSttfonfo fäy $arii* 
ftsfa, mutta fotee tabuitta pauffumanimiä ja mipet* 
lyffiä roistomäen puoletta, jota on fuututfisfaan 
fittä että pän SaffaSfa oli tullut ©IfaSjtSfa majat* 
teman utaaniryfmentin päättiföfjt. 

8olal. 5 p. Sotaministeri £piBaubin, jota moneSfa ti* 
s lasfa on näyttänyt fuofimanfa rabitaateja, on pa* 

toitettu eroamaan rniniSterramiraStaan. 

©imuhan muista maista. 

1882. Soföf- 17 p. SBröSfeliSfä ©elgiagfa atoataait 
yleinen raupanystämäin fongreSft, jopon jäfeniä on 
faapunut ufeimmista Euroopan maista. 

22 p. (Srään emerStin Martomicfin lesti ampuu tirtoSfa 
33etgrabisfa Sermian funingaSta Titania. 

26 p. g)teifettä fanfanäänestyffettä (301,000 
äänettä 167,000 mastaan) pylfää Smeitfin tanfa at* 
teiSopetuffen afettamifen mattion jopbon atte* 

27 p. bulgarian tanfattispuotueen johtaja 3<mfom man* 
gitaan nfetne puoluetaifineen, mutta päästetään jät* 
teen mapaaffi mielten luopuu miipbyttämifefft* 

1883* fMaaltSf. 9 p. kreifan etemä mattiomies $om* 
ntunburoS f. 

29 p. StaliaSfa vietetään fuurettaifitta juhlamenoitta 
mainion maataajan Rafaelin fyntymää 400 touotta 
fitten. 

£oufoF* 1 p. Stmsterbamisfa amataan juuri tamarain 
ja tuotteitten näyttely marfintin 2ltantomaitten tai* 
fista fiirtomaiSta* +> 

§einaf. 28 p* Maanjäristys pämittää ihanatta gScpian 
faaretta 97apotin tapbeSfa fotme taupunfia, 2,500 
ihmistä puffuu raunioihin. 

®lof. 5 p. 25 ab ajokista ©Spanjanmaatta tehbään ma* 
pamattan pymätfi fapina, jota fuitenfin lohta tn* 
fahbutetaan. 

10 p Mainio btamitainen romaaninfirjoittaja 
§enbrif ©onSctence f 23riiSfetiSfä. 

21 p* bulgarian ruhtinas lleffanteri antaa tanfantoto* 
uffen tahbon mutaan eron entifette ministeristötte, 
johon on tuntunut fafft menäläistä tenraatiafin, ja 
uufi ministeristä muobostuu äantomin johbotta. 

26 p* Sulipalo raimoo kcnStantinopotiSfa ja pämittää 
400 taloa. 

£ofaf* 1 p. Ministeristä SermiaSfa eroaa tosia rabi* 
faatit mattiopäimä*maateiSfa omat faaneet enern* 
mistän* 

4 p. Sermian foBranje (toattiopäimät) atoataan ja ful* 
jetaan famana päitoänä* 

10 p. SagaStan ministeristä ©SpanjaSfa eroaa ja toapa- 
mietifempi *pofaba*£erreran johbotta muoboStetaan* 

15 p. 25attensobominoSfa ^ortutaatisfa tetee 3,000 ta* 
tonpoitaa mapamattaifen tapinan. 

$oljioiS=Wmerifasta. 

1882. SoMfuf. 4 p. 3)6bp?wa(tain' fcngreSft, josfa be» 
mofratit toiimeisten maalien tantta omat pääsfeet 
moitotte, fofoontuu 28aSpingtoniSfa* 

1883* §etndf* 24 p. tunnettu uimari fapteeni SBeBB 
huffuu uhtaropteaSti toettaeSfanfa uiba Niagaran 
tuohujen täpi. 

3 p. Maitmannäyttely amataan 25oStoniSfa, 

Soinilta maöttopta* 

1882* SypSf* 9 p. 9lraBi päättittä, jota on nousfut 
tapinaan t (ggyptin tebiimiä ja utfomaataifia maS* 
taan, pyätfää ©nglantitaisten teiriä maStaan ®aS* 
fafinisfa, mutta tungetaan tafaifin. 

13 p. kenraali Sföotfetey (Sngtantitaifineen mattoittaa 
fomon taistelun perästä Arabin leirin £el*et*keBi* 
risfä; 2IraBtn fotajoutot hajautumat patoifatte. 

15 p. 2lraBi ja £utha paSpa mangitaan kairoSfa. 

£ofaH 20 p. Äoma tuulispää tetee paljon tupoa Ma* 
nittan faurungisfa 3tä*3nbiaSfa. 

Soufuf* 3 p. StraBi tuomitaan tapinannoStajana tuote* 
maan, mutta armoitetaan maanpafoon ja mifbään 
(Septomfaareen. ^ 

1883. ^aalt^f* 13 p* Sattea pimittää ^quiquen 
taupungiu ^eritsfa* 

^oufof* 10 p. pait. ^auan raimonnut jutma fota (£pt* 
tin ja s^erun mätittä päätetään rauhatta, joSfa 
^piti Perutta faa maatunnat £arapaca, 2:acna ja 
2lrica. 

19 p* granSfan fotajoutfo ©anoisfa Äofin*ttinaSfa ppäf* 
tää 2tnnamitaifia mastaan, joiben fansfa on eripu* 
ratfuuS fpntpnpt, mutta tpäbään tafaifin ja päät* 
Iillä ^imiere taatun. 

-föefäf* 25 p. Äotera*rutto fpntpp 2)amietteSfa ©gpp* 
tisfa ja temiää pian Kairoon, misfä jota päimä tuo* 
tee faboittain ipmiftä. 

§etttäf* 19 p. granStataifet faamat 97am*S)inhin tuona 
moiton 5tnnamitaifitta* 

®Iof* 18—20 p* granStataifet pommittamat Stnnamin 
pääfaupuntia §ueta, jottoin 2tnnamttaifet rupeamat 
rauhaa hieromaan. 

27 p* Sunba*fatmesfa maanjäristys, jonfa mertaista ei 
ote^ ottut muobesta 1755 asti, ulottaa ufeat faaret 
fefä Saman ja Sumatran rannifot taupunteineen 
fatamoineen mereen; 50,000 ihmistä putfuu. 

Syy^f* 1 p* granStan fotajoutfo taistelee Sontain tie* 
noitta anturan, mutta rattaifemattoman taistelun 
^Cnnamitaifta ja n. f* mustatiputtifia mastaan, joita 
jätfimäifiä armeliaan kiinalaisten patftaetemiffi. 

12 p. kantonisfa kiinaSfa tapaptuu meteli ©uroopa* 
taifia mastaan. 

Sofaf* 15 p* Maanjäristys kpioS*faaretta ja SKäpä* 
Mafian rannifotta pututtaa 1,000 ipmista. 
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THfuisto Taitoja 

toto. 1882 ja 1883 tuotteilta fanfataifi^to. 

lastaa Jfrakik Htjlgrai. 

Oman ottnenfa j[a marattifuuteufa jofa, fuu* 
reSti meneSttyeSfään afioitfian toimija, fuitenlin niiben 
feSfettä muistaa tykistä elämää, lähimmäisten htymää ja 
firjattiSta harrastusta, — femmoinen oli Ä. g, Ahlgren. 
§änen ifänfä, jofa ett mielä poian fuotteSfa, oli ftttoin 
ollut tyffittyifen h^^tlön palmeluffesfa Tampereetta tyli 
40 nuotta. 

f|$oifa greebrif oli ftynttyntyt Tampereetta 15 p. Tarn* 
mi!. 1845, ja tuoli Jiettä 14 p. £mhtif. 1883. ttftuuta* 
mia muofia hän fämi foulua Tampereetta; hän ok har* 
mapnheinen ja itfeenfä lukeutunut latyfi, mutta tunteht- 
!aS ja ajattelemainen, ia ofattamania hän htynun tyhmästi 
lu!i. 3onfun aitaa hän opisfeli TuruSfa, famatta tuin 
paineli tehtaan fonttorisfa. Oltuaan fitten fauppapal* 
meliana Tampereetta, pääfi hän fauppaliiffeeSfä ofattifeffi 
n. ja itfenäifeffi fauppiaaffi 1873. 2)hb*n muofi* 
ftymmenen fuluesia hän fitten fofofi juuren riffautenfa; 
hän ofaft pian hittiä itfetteen niin fuurta ja tyleistä 
luottamusta, että hänen afioitfiatoimenfa mitä loistamina 
min lameni ja mauraStui. ©en otyeSfa hän itfe feuraft 
tarfaSti faiffea uutta firjattifuutta fuomefft ja ruotfifft, 
ja lufi fen lifäffi mielä ©affan ja (Englannin tieltä, joita 
oli oppinut melfein omin päin, tehtaaSfa palmetteSfanfa. 
— lämmintä ofanottoanfa toisten ihmisten htytnään hän 
oli tilaifuubeSfa oloiltaa testamentittaan; fiinä hän muisti 
omaiftanfa ja palmeluffeSfaan otteita, Tampereen hinnan 
htymäffi hän antoi eri tarfoituffiin ja laitoffiin folmatta 
fataa tuhatta marftaa, fuomalaifen firjattifuuben jeura 
fai toista fataa tuhatta, muinaiSmuiSto*tyhbiSttyS, meri* 
mieSlätyettyS fe!ä 12 eri maa^feurafuntaa Tampereen lä* 
heiftytybesjä ifot rahamäärätyffet. 

larnn tolaa tnrg, 
profeSfori ja tuomiopromaSti, oli ftynttyntyt pohjanmaan 
©aion pitäjäsfä, Sihannin fappelisfa 1810, 11 p. Tom 
f of., tuli tylioppilaaffi 1826 ja, nopeasti fuoritettuaan eri 
oppiarmot tyliopistosfa, pääfi hän jo 1839 jumaluusopin 
bofentiffi ja marftnaifeffi tyhopiston profeSforiffi 1842 
raamatun felittyffesfä. ©iirttyi fuitenfin pois tyliopiStoSta 
Limingan firffoherraffi 1846; 1850 hän oli enimpien 
äänien maalitta pantu enfimmäifenä ehbotte Kuopion 
piispanmirfaau, mutta ei faanut nimittyStä; tuli tuomio* 
promaStiffi Kuopioon m. 1857. 

Nuorempana hän julfaifi jouten tieteettifiä tutfimuf* 
fia jumaluuSopiSfa, melfein tyffistään latinaffi. (Srään 
fomitean tefemä, m. 1857 fuomeffi ja ruotfifft painettu 
fatfiSmuS*ehbotuS on hänen toimittamanfa. ©itien hän 
on julfaisfut ifon joufon mähempiä uSfonnottifia firjoja. 
©unnuntaifoulujen tarpeeffi, joibett htymäffi hän on hP* 
min paljon toiminut, tefi hän monta eri oppifirjaa, jotfa 
omat tlmesttyneet ufeisfa painoffisfa; famaten toifia mä* 
hernpiä opettamia uSfonnottifia firjoja, eräs „£aSten poS* 
litta" ja „$ertomuffia lapfitte hjengcittifeltä alalta'', 4 
mihfoa. 

Äauan aitaa hän toimitti piispan tutfimuSmatfoja 
Kuopion hiihPafumtaSfa, m. m. mielä tefättä 1883; fil* 
loin fuitenfin hänen miinte muoftna h^ifontunut termety* 

tenfä uitu huononi, että hänen tätyttyi jättää niitä testit, 
ja 28 p. heinät. 1883 päätttyimät hänen päimäufä $uo* 
pioSfa. — äftuuten on tärfeä hänen maifutuffenfa jäfe= 
nenä erittyifisfä tirfottifia afioita marten afetetuisfa fo* 
meteoisfa. §än otti ofaa ©uornen enfimtnäiieen fenra* 
fnntafofouffeen TuruSfa 1876 ja johti pappienfofouSta 
taopioSfa 1880. 28altiottifiSfafin toimisfa fai hän hP5 
min paljon Itiffua; hän malittiin ebuStajaffi Tantmifuuu* 
maliofutttaan 1862 ja neljiin malttopäimiin, aina m:een 
1877 asti. iEBaltiopäiroittä hän oli paljon fätytettty jäfen 
fääbtySfäätt, muiffei ptyrfintytfään toimimaan marfinaifena 
johtajana. 

Henrik liorgsträm 
oli £omiifaSfa ftynttyntyt 26 p. §nhtif. 1799. Jimi hän 
oli 9:n muotifena jääntyt ifättömaffi, — ifä oli raatimieS 
ja fauppiaS —, fului öänen nuoruutenfa, jofa ei ennus* 
tanut mastaista fufoistamaa riffauttanfa, etupääsfä pak 
meluffeSfa erään febän faupasfa fpormooSfa tyrniä fitten 
fauppapalmeluffeSfa (SnglanniSfa. Söielä mähämaratfena 
hän m. 1825 palafi tohinaahan ja perusti ipelfinfiin 
afioitftaltiffeen, mutta tämä hänen liiffeenfä rupefi en* 
nen pitfää fitureSti menes^tymään ja lifäänttymään. s$uo* 
leit muofifaban hän fitten maifUtti §elfingisfä, ja hänen 
peruStamanfa fauppahuone oli marfin tärfeä ja merfil* 
linen maamme afioitfia* ja tehbaS*toimen fehittyffesfä, 
etenfin entisaifoina, jolloin rahattifet märät fofo ©uo* 
meSfa tyleenfä olimat niufat. Tänä pitfänä aifafautena, 
famatta fuin hänen tehbaS* ja fanppa*toimenfa tyhä laa* 
jenimat ja mauraStuimat, tuotti hänen ha^aS toimetiai* 
fuutenfa fuitenfin ptyftymäifimmät ja fanniimmat hebel* 
mättfä puuhiSfa, jotfa tarfoittimat tyleistä htyöttyä, etenfin 
§elfingin faupungin fauniStuSta ja hptoää. §än fai 
täsfä tarfoituffesfa toimeen ^aimopuiston, Töölön puis* 
ton ja TöölöSfa oleman puutarhuri*opiSton. Molempien 
puistojen peruStuffeSfa, — jotfa eimät ole ainoastaan 
§elfiugin faunistuffia, maan mtyös tobettifia termetyben 
tuottajia fen afuffaitte, — on SBorgftrömittä fefftjän ja 
johtajan funtiia; hitaasti hän niitä hoiteli ja harrasti 
niiben fehitostä ja lamennusta monta mnofiftymmentä. 
Raittien näiben hanffeitten toteuttaminen fämi mahbotti* 
feffi ainoastaan hänen fuurten rahallisten uhrauffienfa 
tantta. —■ ältyffäänä ja anteliaana fuojeliana ja autti* 
jana tunfimat hänet maamme taiteiliat, etenfin mufiifi* 
taiteiliat, foSfa iöorgftröm itfefin harjoitti foitantoa. §ä* 
nen tyStämtytytenfä ja fotinfa oli mtyös rafaS tyhbiSttySfibe 
erittyifitte §elfingin ifänmaattifitte firjailiapiireitte; fem* 
moifena fe oli jo puoli muofifataa tafaperin, niille fun* 
riite ifänmaattifitte firjailioitte, jotfa maifuttimat §el* 
ftngisfä 1830* ja 404umuitta, femmoifeua fe ptyftyi 
feuraamina muofiftymmeninä, maitta mieraitten jouffo 
maihteli, uubet polmet aStuimat entisten mieraiben fi* 
jaan. §änen h^utanfa päättä laufuttuityin fiitoffiin tyh= 
ttyimät mtyös htytnin lufuifat tyffittyifet häbänalaifet, on* 
nettomat ja puutetta färfimät, jotfa bitin olimat fohban* 
nett famaa lämmintä anteliaifuutta S3orgftrömiSfä fefä 
hänen maimoSfaan, rouma 'Karoliina Kristiina ^jem* 
merisfä. ^auppaneumoS iöorgftröm tuoli §elfingisfä 
30 p. $efäf. 1883. — Jarmoin ofattiin fuurittafaan raha* 
maroitta faaba aitaan niin ptyftymiä ja lämpimiä jälfiä. 
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Enkrt Castren, 
m aimo n ©uomen miehen ttftattias 2IIeffatttert GEaftrenin 
ainoa lapfi, ftjnt^i HelftngiSfä 16 p. (Slof. 1851. Sää* j 

4pään jo femääflä 1852 tfättömäffi, fasmoi pän lahja!* t 
Jaan äitinfä katalia Sengftrömin jopbotta ja tuli £et* 
fingttt pffitpislpfeosta 1868 plioOpilaaffi. Robert £a* 
ftren rupefi npt lafitiebettä ja historiaa tuttunaan, fuo* 
ritti 1873 filofoftan, 1879 molempain oifeutten faubt* 
baatitutfinnon, ja julfaift tpönfä tulofftna ufeampia mo* 
nografioita ©uomen uuftmmasia ^iötoriaöta* Suutta bäu J 
baluft mielä fuoranaifemmm maifuttaa armaan ifän* J 
maaufa ebistpffeffi; nnoruuben innolla oli pän antaunut > 
niibin mapamieliftitt aatteipin, jotfa 1860*lumun aluSfa ) 
©uomesfa ilmeStpimät, ja joiben toteuttamifeSfa hän naii j 
maamme ja lantamme onnen. Pian faifin päti fiiben j 
tilaifuutta. Oltuanfa jo maltiopäimittä 1877 tärfeän afe* j 
melmottifuuS*maliofunnan fipteerina, valittiin pän Uuhen* J 
faarlepppn ebuSmiepeffi pormarisfäätppn 1882. käittä 
m altiop äimittä teli Äaftren falft tärfeää pppntöefttpstä, 
toifen että ©uomen fääbpt anoijtmat, Senäjätte annetun 
Rajajoen aineen formauffefft lumatnn, jäämeren ränni* \ 
lon pihistämistä ©nomeen, toifen ääneStpStaman muu* j 
toffista ia äänilumun rajoituffeSta pormarisfääbpn maa* < 
leisfa, — ofoittaen fiten, ei ainoaltaan fuutta, maan 
teolla mapamielifppttänfä. Molemmat moittimatfin fää* 
tpjen bpmäffprnpstä. ftun 1882 Robert £ager* 
borgin obottamattoman fuoleman täbben „mapamtelifen 
puolueen" räälepbette „HelfingforS Sagblab" oli panfit* 
tama uufi johtaja, ei moitit tebbä parempaa maalia, luin 
feta firjattifitta töittään että maltiottiptta toimittaan pPs 
min tunnettu Robert CEafiren. ©e Ipppt aita, jolloin 
bän jo^ti tätä maamme-fuurinta lehteä, ofoittilin täp= \ 
hetteen hänen fpfpäntä fiiben, SSaait armaamatta, jo en* 
nen muobenfaan tututtua, Suonen btctraS miilate niitti 
bänetfin, elämän femääsfä mielä lufoistaman miehen. 
Hän maipni luolemaan, ainoastaan pari päimää fairaS* J 
tettuaan, Segeron faaretta läpettä ^»elfinltä 30 p, (Slot, j 
1883. lähinnä jäi häntä furemaan nuori pnolifo ja [ 
falft poifaSta. ! 

laarin (Dlatni Crnnsteirt. I 
©enaatori ja mapaberra (Sronftebt oli felpoluontei* j 

nen ja mielenlaabultaan ritarillinen maltiomieS; nämä ? 
ominaifuubet moittimat hänelle rallautta, miSfä hän liil* / 
lui. 2Baltiomiepenä hän ei oifeastaan berättänpt mitään i 
fuurempaa huomiota, mutta anfaitft mirfatoimisfaan tai* 
bottanfa JunnioituSta, jota tuotti hänelle marfin tärfeitä 
luottamuStebtämiä, eftm. luu hän m. 1864 määrättiin 
pubeenjcptajaffi fiiben lomiteaan, jola teli ebbotnlfen 
pattituSmiraStoien muoboStamifeSta uuhestaan. £äit oli 
fpntunpt 18 p. £ofaf. 1800; nuornubeSfaan hän oli me* 
näläifeStä palmeluffesfa, oli mm. 1837—45 lumernöörinä 
Söaafan läänisfä ja 1845—70 fenaatin jäfenenä. ©nm 
rin armonofoite annettiin hänelle luu hän 1870 lorotet* 
tiiu mapaperralft, jonla jälleen manbuS otti ofaa maltio* 
päimiin 1872. (Sronftebt tuoli §elfingisfä 5 p. Sftaa* 
liSl. 1883. 

Juliana Billiam iorsman j 
oli ilänfä puolesta patriarlli näiben nulluneiben jou* 
loSfa. ©pntpnpt 20 p. Solat 1788 $aSfifiSfa, plioppi* ! 
laalfi tullut 1805 ja lalimtebefft lemäättä 1808/ oli hän l 
jo täpfilasmauut mies, luu fota 1808 tulli pii näiben j 
feutujen. kerrotaan hänen otteen mäbättä joutua am* l 
mutuffi, luu lieltäptpi ottamasta ofaa Närpiön talonpoi* J 

fieu nostamiin fotabanffeifin; mutta häneen tapbättp 
luoti fattui fullemaan fimuitfe, fäästäen hänette mielä 
75 muotta elinailaa. §än palmeli SBaafan homioileu* 
beSfa puolitoista muofilpmmentä, fttten tuomarina $ar* 
jalaSfa, oli fenaatorina 1838—56 ja Saafan homioileu* 
ben prefibenttinä m:een 1862. §än tehtiin aatelismie* 
helfi 1856 ja oli aatelisfääbpn jäfen enftmmäifittä ja 
toifitta maltiopäimittä. (grottuaufa prefibentinmirastaan 
73:n mm iäsfä, eli hän mielä enemmän luin 20 muotta 
^elfingiSfä, miSfä tuoli 4 p. $elmil. 1883. 

laaria lEnbnlf Jarsman 
oli iäfäs foulun ja lirlon palmelia, jola 29 p. $einäl. 
1882 päätti elämäitfä. §än oli fpntpnpt 9)limeteliSfä 
1802, 15 p- (Slot 28:Sta 1829 häu palmeli opetuSlai* 
toSta, Surun, Hämeenlinnan ja tforin louluisfa, lunneS 
1852 astui Simojoen lirlfoherranmirfaan, miSfä fttten 
eli ja maifutti lunnioitettuna paimenena. Hänen lirjoit* 
tamanfa oppifirjat latinan lielesfä, jotfa läptettiin lanan 
aitaa ja pleifesti, tobistamat että hän lonlumiehenä oli 
maamme etemimpiä. Hänen telemänfä oppifirjat omat: 
©eiitplfet (Siceron pnheifin ja lirjaan Sisputationes SttS* 
culanae, felitpffet Saefariit lirjoihtu Se betto gattico et 
cimili, eräs latinan lielioppi (falft päin. 1848 ja 52) 
felä latinaifia luluharjoituffia. ttRpöSfin jumaluusopista 
hän astui efiin lirjatliana, jullaiSten pari papillista mäi* 
töslirjaa p. muita lirjoituffta. 97äiben opittiSt^x toi* 
mienfa ftmutta hänellä oli tilaifuuS ottaa ofaa fäptnttifiin, 
maltiottijtin afioibut, eftm. luu m. 1862 oli jäfen Sam* 
mifuummaliofunnaSfa. 

(Dttn Mahimir jFmmtjklm 
oit ©uomen ht^torian pstämänä ja tutfijana aufainnut 
itfetteen muistettaman nimen, guruhielm fpntpi SuruSfa 
1 p. Äefäl. 1819, lämi Huminan labettifoulua ja tuli 
1839 mänrififft faartin rplmenttiin Senäjätte, miSfä mä* 
hitetten pieni mirfa*asteesta toifeen aina fenraaliabjutam 
tilft asti. Pietarista hän luottiin 5 p. tefäl. 1883, äs* 
Ien G4 ifämuotta täptettpänfä. Suutta mailla Otto gu* 
ruhielm näin mietti fuurtmman ofan elämäänfä fotimaan 
rajojen ulfopuoletta, ainoaSti tuolloin tällöin ©uomesfa 
fäpben, fplft fuitenfin hänesfä aina fuomalainen fpbän. 
$abeltifou(uSfa mielä otteSfanfa oli 5lrmibSfoniit ja g. 
(Spgnaenffen mailutuffeSta hänen rintaanfa fpttpnpt fe 
tuli, jola fttten pbä fttä lämmitti, — raffauS ©uomen 
fanfaaxt, fen muistoihin ja toimeibtn. Venäjättä eläeS* 
fään hän huomafi mitlä riflaat ©uomen historiaa foS* 
femat aarteet Venäjän arlistot ftfälftmät, ja pian näh* 
tiin jo miehuuben iäsfä oleman fotilaan istusleleman 
arfiStoiSfa afialirjoja lopioiben. 9?äitä jäljennölfiään, 
jotfa marfinlin loSfimat 1742—43 muoften fotaa ja g)rjö 
ttRaunu ©prengtportenin toimia, hän lähetti mihon toi* 
feitfa perästä ©nomeen, enftn Spgnaeuffette, fittemmtn 
S)rjö ÄoSlifette, heibän tutfimufftSfaan läptettämälfi. ©uo* 
men maltioarlisto fai gurupielmin mälitpffettä 1863 fuu* 
ren foloelman afialirjoja 3D7oSlomaSta. 9)htä mähän 
luin maimoja, hän fäästi rahoja ifänmaattisten pritpS* 
ten ebistämifelfi. ©uomalaifen lirjattifuuben feuraa hän 
monen muoben luluesfa fäännöttifeSti muisteli-rahalahs 
jatta. fauniin tobistulfen ifänmaattifeSta mielestään 
pän mielä antoi testamentittaan, jotta lahjoitti firjattt* 
fuuben feuran tattetettamafft 25,000 ruplaa, ioiben lorot 
(hänen leSfenfä luoltua) olifi läpttäminen ©uomen ht$* 
torian tutlimulfen hpmäfjt. Otto gurubiettniSfä luoli 
labjalas fanfalainen, lämmin i(änmaanpstämä; olioon 
bäneu elämänfä tulemitte poimitte jalona efilumana! 
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laarin (Binaarit daitit 
7 p. ©loi* 1800 ©omeron pitäjäSfä. tuttuaan 

ylioppilaat)! Purtuun 1815, ftfäänlirjoitettiin Jän jo 1817 
STnrun Jomioiteuteen, joSfa ftttcn palmeli lanan ailaa 
ja 1883 nimitettiin aSfeSforilft. 1837 määrättiin 
Jän jälenelft tuojan famaiaan malioluntaan, ionia tuli 
menäläifeen malliin toimittaa yjteenmeto ©uomesfa moi¬ 
ttimia olemista laelta ja afetutfista. £ästä toirneStama- 
pautettuna 1842, nimitettiin ©abb Jomioifeuben neu- 
tooffeffi m* 1848, m. 1856 fenaatin oiteuSofaSton jäfe- 
nefft ja mielä famana muonita maamme proturaatoritfi. 
Oltuanja Siipurht Jomioifeuben prefibenttinä 1863—68, 
eroft Jän maltion palmeluffeSta ja eli fitten Jiijaifesti 
£elftngisfä, misfä Fnoli 25 p* fcoufof. 1883* 

Kaarlo ©bmarb ©abb on oifeastaan maan ainoan 
f e* van astunut eftin maltiokifelle näyttämölle, maan fil* 
loin lunmaffenfa. Äun 10 p. §ujtif. 1861 enfimmäi- 
nen julistus Jtammiluun maliolunnan FoloontumifeSta 
ilmestyi, tämä afia fenaatisfa fyunytti eri mielipiteitä: 
enemmistö laufui jotenfin epämarmoiUa faneilla fiitä 
futoUifuuttanfa, mäjemmistö ffenaatorit $?uncF, guru- 
Jielm, geberfey, StörnqmiSt ja ©rouftebt) pyyfi alamai- 
festt femmotsta feluystä > manifestiin ett’ei maliolunta 
fatii teJObä muuta luin enfi maltiopäimitte malmiStella 
efttyfftä- ©illoin ©abb proturaatorina pyyfi faaba täyt¬ 
tää oifeuttanfa fenaatin pöytafirjaan laulua mielipiteenpä 
ja „fo6fa mainittu (mäjemmistön) pyyntö, niin felmästi 
luin olilin oileutettu, ei ollut faanut enemmistöä feif* 
fenaatisfa, faaba afian päätöstä maStaan täsfä fujteesfa 
pöytämjaan huomauttaa, > fuinfa f e epäilemättä clift oi- 
lut^ suomen lanfan lailiUe fääbyille marfin fuotamaa, 
että myösfin feif- fenaatin muut jäfenet ja marapujeen- 
jo J ta ja olinmat famaifeen alamaifeen pyyntöön yjiyneet"* 
©tt’ei tämä lalien lorleimman malmojan laufuma mieli- 
pibe ollut maituttamatta fiijeit että tuommoinen felitys 
julistuffen tarloitulfeSta tobetta annettiinlin, moinee pi¬ 
tää marmana* 

Sitjianfl Haitini latkii, 
£a£lngfääbi)n jäfert neljittä enfimmöifittä toalticj)äiti.nttä, 
clt 1816, 1 p. Lammit., tottui ijlio^tlaafft 
1832 ja maiäteriffi 1840. Slntautui enfin opettajauralle 
ja toit re^toriffi jpelftngin )}lt=alfetSfoulmm 1854, mutta 
furtpt fitten pian pappisteirjoijun, nimitettiin 1859 «Kuo¬ 
lan hrttofjerrafft ja 1871 fappeenrannan ja Sappeen 
(irflcperraffi fetä fama8[a piiripromaStilfi. -porttoon 
ttitppafunnau papisto malitfi panet ebuSmiepelfi faifitte 
malttopättoitte 1860= ja 704utouitta. tuoli 26 p. Äcfäl. 
1QQO. r 1 

Mikolat listkff, 
näytelmätaiteen ebistäjä, fyntyi 1 p* kelmit 1820 §el- 
ftngtSfä* ®änen ifänfä fuliti, fen jälleen luin oli tullut 
ylioppilaalfi ja maisterilfi, etenlin afioitfiatoimen Joita- 
mifeSfa, jola oli jäänyt perinnölfi jo Jänen ifältääm 
luoteen 1874 yjbesfä nuoremman meljenfä fanSfa, fiitä 
alfaen ainoana jojtajana Jän Jarjoitti lameaa ja tärleää 
aftoitfialiifettä, jojon luutui Töölön foluritejtaan fefä 
Ringin laafutejtaan pääjojto. Läjempänä Jänen fy- 
häntään luin afioitfiatoimet olimat luitenlin launotaiteet, 
etenlin teateri. kuorena Jän oli ofakinen „taarlo lu- 
ntnfaan metfästyfjem' näyttelemifeSfä* 2£:Sta 1857 Jän 
1880-lumun allunn asti toimi §elfingin ruotfalaifen 
teaterin jojbosfa- £>än jojti fitä Jymin ofaamaSti ja 

pienoitta taibeaistitta; famaltta Jän lannatti teateria juu¬ 
rilla rajalajjoitta luistaminen on myös että. $ifeleff 
fuofi ja autteli runoiliaa Slleffis timeä* §ätt luoti 
yjfälliä ©elfingisfä 18 p. Saalis!* 1883- 

| lobrrt dDlaiai iCagrrbnrg 
on fanomalejben toimittajana ja ebustniejenä maltiopäi' 
millä piirtänyt nimenfä ©uomen aifafirjoibin* §än fyu- 

} tyi äkarraSf. 24 p. 1835 OuluSfa, ritisfä Jänen ifänfä 
i Robert SSilJo Lagerborg, Janiin marfin etemä ja muis- 
| tettama ©uomen mies, oli maaherrana. Varpain §a 

minän labettifouluun pantu poifa ofoitti to fiinä juurta 
lyfyänfä, ja fijoitettiin oppijaffon funniaka fuoritettuanfa 
Pietariin mänriliffi Jenlimartiamäen litmalaifeeu laartiin% 
§änen mielenfä Jalufi luitenlin ifänmaajan, ja lajben* Imuoben päästä Jänen onnistuilin faaba fiirto luuinatt- 
tilfi fuomalaifeen laartiin* Riitta mailla Jänette fotilas- 
ura urfenilin fitnria toimelta Jerättäen, jätti Jän fen 
luitenlin pian (1861)* s^ari muotta ennen oli maatimuS 
perustuslaittifen maltiomuotomme afettamifeSta moimaanfa 
ja maltiopäimäin loloontumifesta juilifeSti efiintonyt ja 
tämä ^ mielipibe yjä lemifi ja marttui; perännyt ifän- 
maalttinen into fai palmelulieenfa ©uomen paraat pojat* 
Ryöstin Dtobert Olami Lagerborg oli uitbeit jonloSfa, 
jotta maltiottinen barraStuS nyt' maltafi; Jän päätti 
maijtaa miefan lynään. SapamielifeSfä ebiStylfeSfä näli 
Jän luiimman tuen mäjäifen lanfamme tulemaifuubelle 
ja tämä latfantolanta fai JäneSfä innoflaimman ja laj- 

) jallaiiuman puoluStajanfa. 
\ 2Bielä fotilaana palmeken, oli Lagerborg jo 1861 

ottanut ofaa fanomalejben ^apperSlyftan" toimittamia 
feen. ^un „§elfingforS 2)agblab" faman muoben fyl- 
fyttä perusteltiin, oli Jän fen enfimmäiftä toimittajia ja 

) tuli muobeSta 1865 paä'oimittajalfi* §änen jobbdlaan 
( tämä lebti pian nonfi fuureen merlitylfeen ja maifutul- 

feen* Omistaen monipuolifet tiebot, mäfymättömän aj- 
leruuben, miellyttämän lirjoituStaman — fanomalejben 
toimittajan laifli paraat ominaifuubet — oli Robert 8a- 

j gerborg iläänluiu luotu täjän toimeen* Särleä ailafaufi 
oli tämä ©uomen maltiottijeSfa lejitylfesfä: maitiopäi- 
toät olimat miifilommentä muotta Jorrolfisfa oltuanfa lo- 
loontulleet, ja manjentuneet lain fääbölfet maalimat mo¬ 
nena lojben uubistamista; maltiopäimillä 1867 Jymäl- 
fyimät fääbyt uitben maltiopäimäjärjeStylfemme, jota fit- 

< 1869 majmistettiiu* (Sttä mapamielinen Jenli yleenfä 
) ftlloin fääbyisfä mattitfi, oli maallemme äärettömällä Jyö- 
f byfft, ja tämän Jengen JerättämifeSfä ja malaannutta- 

mifeSfa oli Lagerborgilla juuri anfio* gjfailaa ponte- 
tra^ti felä pelläämättä ja juurella taiboka Jän lepbeS- 

( fään puolusti mapamielifiä aatteita aljaifempia ja yljäi= 
fempiä maStuStajia maStaan* ©en Opelia Jän malppaaSti 
jeuraft lailfia ajan fyfymyffiä, merelfimpiä uutifta Jan!- 

( lien felä loti- että ullomaalta ja maijtelemaa luleinista 
j tarjoten; ei ijmettä fiis että ,,-jpelfingforS Oagblab^ 
( fagmutti mailutusmoirnan, fuuremman luin täjän asti 
! mittälään muulla fanomalejbellä ©uomesfa on ollut 
| Sl^lel fen ja fitä ebekisten fanomalejtien mäliHä oli 
( pitfä, moijipa melfein fanoa fen ©uomen maltiolli- 
? fen fanomalejbistön efiloifelfi* k^äitt faamutettiia mai= 

tutustaan „§el|ingfcrs Oagblab" fitten yjä fäilytti ja 
) tartutti Lagerborgin aitoina* SJiutta Robert Lagerborg 
! cjti lamean lirjaitiatoimenfa Opelia fuoranaifeStilin ryjtyä 
i maltiollifiiu toimiin- ©ulunfa päämiejenä oli Jän itfe- 
J oileutettu jäfen aatelisiääbysiä, ja Jän ottilin femtnoifena 

ofaa lailfiin maltiopäimiin 18-3-82* ©ääbysfään Ja- 
^ nen ei ollut tapana efiintyä ufein tai piltillä pujeitta, 
i mutta fanaufa loSlimat afian ytimeen ja Jäntä tuunnet 
) tiin mieluifaSti ja tarlluubella* Sapamielistä ebistystä, 
> ©uomen omataleista maltiomuotoa Jän täättäfin puolusti 
! famaka innolla, moimatta luin lepbeSfään* ^tainittaloon 
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kätten laufuntonfa 1867 ^attituffcn efitysta vastaan jtl* 
loin vattitfevan painovapauben fupiStamifeSta. Sai" 
tiopäivitta 1877 teli hän ebbotuffen lääninebuStukfen 
toimeenpanemifeSta maaSfatnme. Lagerborg ftiS fyyttä 
nautti Iääbysfään fuurta arvoa ja eli aateliston johta¬ 
via henkilöttä. ttftonesja tilaSja ja eri tatuoin ofoitti fc 
luottamuStanfa häneen, viime terran 1882, !un fairaus 
jo hänen voimiaan yivutteli, valiten hänet panfimval* 
tuuSmiebeffi. 

3bmifenä moitti Robert Lagerborg fuoratta ja 
vättifettä fäytötjettään yleistä kunnioitusta. Sfcuorukai» 
fen intoifuuS ja miehen Vakavuus ilmestyivät yhtaikaa 
jänesfä. ©otilaS janan parhaimmasta mertitytjeSjä oi* 
Ien foto itänfä, enfin miekka jttten kynä afeenan[a, ejtintyi 
Lagerborg täybettijenä luonteena, totonaiiena ibmifenä. 
Safuutufjen foto voimatta ^>än aina taisteli afianja by* 
väfjt. Sftieben iäsfä, ainoastaan 46 vuotifena, hänet 
ennenaikainen kuolema tempaft pois työstään, perpeenjä 
ja ystäväinjä teSteStä. §än tuoli §etfingiS|'ä 5 p. 
ttftarrasf. 1882. §änen bantajaifiinja otti o|aa ääretön 
jaattojoutfo, fitenlin tobistaeu jyvää kaipauStanfa tel* 
yo miehen ja ifänmaanystävän kuolemasta. 

imitoit Miljjflm Mäkiin. 
(Eläintieteen tutkija, profeSfori Sftäflin oli fyntynyt 

SoutfenoSja 26 p. kontot. 1821. tultuaan ylioppilaat^ 
1839, banffi bän monta vuotta elatustaan oyettajatoi" 
mettä, yääft fanbibaatttfi 1849, eläintieteen bofentifjt 
1855. S. 1859 bän nimitettiin ylimääräifelfi eläintie* 
teen profesforiffi, boiti vv. 1C60—67 hyvin ntetfoifeffi 
ofakjt tämän tieteen vatinaifen yrofesjorin Virtaa ja jäi 
jen viran 1867; tunnottijnnbetta pän fitä toimitti fuoloonfa 
asti 8 p. Lammit. 1883- — sD7uutamtSfa firjoituiftSiaan, 
efim. väitöstirjasjaan profeSfcrinvirfaa Varten, bän am 
fiotfaaSti tutti yleistä luonnontieteellistä järjestelmää 
jetä ftinä noubatettavia periaaattetta. §än oli tieteeS* 
fänjä tyvennnelinen vanhan aian työntefiä. ttJiuun 
muaSja bän ryhtyi vastustamaan barvinistista cyyia, 
jota nykyään on luonnontuttijoisja niin tavallinen, näyt* 
tämätta niitä tohtia ja keikkoja, jotta jäävät filtä opilta 
bämäritjt. (grit'oiS*tuttimutfiSfaan hän etupäasfä fäfitteli 
pyömeifiä, jaypben byönteiS4uokan, kovakuoriaisten, tun* 
tiana hän oli tunnustettu parvtnaifen varmatji ja ai* 
nee"en yerebtyneetji tuttijakfi, — (ai efim. määrättäviin 
ja järjeStettävifft ojan ^orbenjfiölbtn 3eniSfei*mattalta 
tuobuista tofoelmista. 

Jiiijnno Muutto Hnrknstmn. 
^arvoitte on ottut juotu yalvetta ©uomen valtiota 

niin nerotkaasti tuin 3. 9?orbenftam, jota, oltuanfa 
m. m. 34 Vuotta fenaatin jäfenenä ja 24 V. jen talous* 
ojaSton efimiebenä, päätti elämänä 8 y. Äejäf. 1882. 
Sfterfittineit vaifutitfiema ©uomen oloihin alkoi oifeaS* 
tanja vasta hänen jaavuttuanfa täyteen miehen itään; 
elämäntoimenfa alkuofa kului ufeisia eri feubuisja. $äi* 
vän valon hän enfiStt näki SufbolmaSfa 21 y. ©yysk. 
1802;4(änfä oli fittoin 97uotftn jotapalVelukfeSfa. ©it* 
temrnin yerbe muutti ©nomeen, ja ^npana kaunis 
jät oyetutjenja ojakfi ^ietarisfa, ofakjt ©uomeSfa, §aa* 
yaniemen, jttten Haminan kabettiopiStoSfa. S:Sta 1823 
hän oli fotayalVelukjeSja Senäjättä, enfi vuofina keifa* 
rin jeurueeSja fekä ylitaayisfa; tällä aiatta hän myös 
oli tilaijuubeSfa ojakfi oleskella ©uorneSjakin. Suutta 
fitten hän, otettuaan ojaa fotaan Sturtisfa 1828/ jeur. 
V. määrättiin Rautajoen, josfa nyt 18 vuotta taisteli 

I vuoriston afuttaita vastaan fefä toimitti muita tehtäviä, 
nousten ftlTaifaa kenraalimajurin arvoon. £ämä jatfo 
hänen elämäsjään päättyi v. 1847, kun hän, 45 n v:n 
itäifenä, yalafi ©uomeen Uubenmaan tuVernööritfi. Määttä 
hän fam. V. jäi ioimittaafjenfa yliopiston fijaiSkanSlerin 
viran ja tuli, näiben virtojen obeSfa, 1848 fenaatin jä= 
jenetfi. 

Gsnfi aitana nostivat enimmin huomiota hänen toi* 
menfa fijaiSfanSlerina, jaaben aikaan paljon levotko* 
muutta ja rettelöitä. tottuneena jotilasjärjestytjeen tah¬ 
toi hän myös yliopiston ajioisja ruveta yaraan ymmär* 
rykjenjä jälteen antamaan käskyjä ja jäätämään, tuulus* 
tekemättä muita afianomaifia. §än epbotti, ilman koit* 
fistooritte ilmoittamatta, teifaritte ja jäi VapviStetuilft 
uufia kurinpito*fääntöjä; fiitä jekä muista hänen itfeval* 
tiaista toimistaan lähetti tonfistoori fafjt kertaa kansle* 
ritte kirjattifia valitukfta häntä vastaan. Mieliala maaSja 
oli yleiieen tyytymätön oloihin ja hallitukien menetystä* 
yaan, ja mielipaha kääntyi Sftorbenftamia vastaan. (Stt* 
nen yiitkää yliopyilaat joutuivat, niinkuin tunnettu on, 
ilmeijeen epäfopuun hänen tansfanfa, jota oli vähättä 
faaba aitaan Vaaraa ja onnettomuutta toto ylioyistotte; 
mutta afiat jäätiin fovitetuitfi/ kun perintörubtinaS, yli* 
opiston tanSleri, kävi §elfingisfä ja antoi ylioppilaille 
hetbän fäytöffenfä täybettijesti anteeffi, tunnustaen het* 
bän pyrintöjäpä ja tunteitanfa kiirettävikft. Sähää jen 
jälteen, v. 1855, jäi 97orbenftam pyynnöstänfä armottv 

c ftmman eron fijaiSkanSlerin virasta, feijarin (sÄlekjanteri 
} II:n) laufueSfa „erityistä mielihyväänjä fiitä oivattifeSta 
/ innosta ja uutteruubesta, jota oli yliopiSto*aftaW h^i* 

boSja ofoittanut.^ 

) ttftuisja vtroisjaan hän oli jo ottut tilaifuubesja 
< näyttää hjtvinaista tyteneväifyyttänfä, ja hattinnoSja 

hän jäilytti täyttä Vaifutusvoimaanfa jetä määrättiin 
i 1858 fenaatin talouSofaSton Varapuheenjohtajakjt, jaaben 

famaSja eron kuvernöörinvirastaan. 5Boiyi janoa että 
\ hän pian tämän jätteen, eli kreivi Bergin eroteS:a fen* 

raalifuvernöörin virasta v. 1861, tuli enftmmäifekft mie* 
hefft ©uomen hattituffeSja, joSja filaSjapyfyi tuolemaanja 

\ asti. — SöaltiopäiViliä vuoftna 1863—4, 67 ja 72 hän 
) johti maamarfalffana puhetta aateltSjääbysjä. Muutoin 

hän oli muun muaSja efimiebenä niisiä jobtofunnisfa, 
jotta olivat ajetetut johtamaan -©elfingin— §ämeenlitt* 
nan ja Pietarin—Riihimäen rautateiben rakennusta vv. 
1857—62 ja 1868—70, ja famoin efimiebenä fomiteaSfa, 
jota teki ehbotuffet uuteen hallitusmuotoon jetä Valtio* 
päiväjärjestyffeen, joista jälkimäinen byväffyttiin laiffi. 
§ätt korotettiin vapaherrakfi 1860, ja faavutti 1870 jal* 

j kaväen kenraalin arvon. |©e tavaton ymmärrykfen felvyys, minkä 97orben* 
ftam ofoitti keskusteluja johtaeSjaan, oli mitä fuurim* 
maffi hyybykfi jetä fenaatin että aateIiS’ääbyn neuvotte* 
luitte. — Ujeisfa tilaijuukfiSja hän tofin kannatti itje* 
valtiaifuuben periaatteita. Sltaamarfalkkana hän muu* 
tatnisia tärfeisjä aftoiSfa ahtaatte rajoitti jäätyjen Vai* 
tutuSalan, Vastustaen ja kieltäen niiltä päätäntävallan, 
äftuisfafin toimisjaan hän monesti vastusti oikeutettuja 
Vapaubett ja muutofjen pyrintöjä. Suutta fiitä hnoli* 
matta hänen erinomaifet anjtonja aivan yleifeSti tun* 
nustettiin. §änen käytöstapanfa oli omanja voittamaan 
jetä kunnioitusta että rakkautta; ftinä olivat -yhtyneet 
jalo, miebefäS ylpeys ja ystävällinen hienous. 3o fii* 
Vaimpien ytiopiSto*riitojen aitana oppivat vastustajat 
kunnioittamaan hänen pelkäämätöntä ja ritarillista juo* 
ruuttanfa; tun hän oli tehnyt jonkun vastenmielinen 
teon, niin hän myös ottikin fantaaffenia fiitä foto ebeS* 
VaStaukien, ilman mitään mutkitta ja ilman koettelematta 
lykätä fyyiä pois itfeStään toisten niskoille, ©amaa juo* 
raa ja rybbikästä käytöstä ncubatti hän faifisia toimis* 
jaan. törkeään itään asti hän pyjyi toimeliaana, vi* 
reanä ja yhtä etevänä kuin ennen; kuoli $elftngisfä 8 
p. fe[äf. 1882. 
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llEnfns ImmanuEl lorklnnk. 
Etorblunbigfa fammui innofaS ja rifaS benfi ennen ; 

aifaanfa; hänen maifutuffenfa, jofa ij^teen atfaan ilmaan» 
tui rnarftn matamana, ru^eft bian raufenetnaan ruu» \ 
miiEifeSta ^etffonbegta, mutta f e ehti fuitenfin jättää 
jälfenfä tubanftin mieliin. §an eli tyntyntyt EftarttilaSfa 
23 b- £antmif. 1849; ifä oli ba^t kaarlo Sifaf tftorb» j 
lunb. Xnii pliobbilaaffi 1868, fuoritti jumaluusobiEifen > 
bäästötutfinnon ja toimittiin bctyifft 1871. ©itten bän ; 
oli mirfaa tefemä fabbalainen ^pelfingisfä muoteen 1877 ; 
ja fen jälleen -gelfingtn mirolaisdättiläifen fotilagfeura» 
hinnan faarnaaja. §äneu balama mafuntuffenfa ja in= \ 
tonfa fefä etemä faarnaajataitonfa maifutti fuureSti §el» ) 
fingin uSfonnoEifeen elämään. §än puolusti emanfelista 
usfottnon fuuntaa, oli luterilaifen emanfeliumitybbiStyf» 
fen johtajia ja otti Paljon ojaa fen fanomalebtien toi» 
mittamifeen; muisfafin fanomalebbisfä bän buoluSti fen S 
tointa tehtyä moitetta maStaan. kelmoEifen tieteeEifen» j 
fin ohut oli bän banffinut, ja firjotti efim. tieteeEifen 
ugfonnoEifen tutfimuffen aifafauSfirjaan £ibffrift för 
teologi oty ktjrfa to. 1878. £änen luonteenfa oli fno» 
rabityeinen, iloinen ja ennaffoluuloista toabaa. 

lltert Bernrr fgknpp 
oli bttyyn taitama ja toimefag mirfantieS, jofa nouft taibol» j 
lanfa ^ncbeaSti tärfeimbiin maltiomtrfoibtn. kuorena 
bän ba^eli moneEaijiSfa lafimiegmiroisfa eri maan 
oftSfa. §än fai fittemmin tilaifuuffta ofoittaa ttyä ba» 
remmin bartoinaista toimeliaifuuttanfa ja järjeStämigty» 
tyänfä, oEegfaan lääninjtbteerinä kuobiogfa, ©nenien ban» 
fin tirehtöörinä, työtä tebbegfään fefä Pietarin—^iibimäen \ 
että £urun ja Tampereen rautatien rafennuffen jobbogfa > 
bnnä toibboin fenaatorina, fimiilitoimifunnan bääEifföitä. j 
SBiimeifefjt mainitugfa, moneEaifta tietoja ja fuurta, fu» 
jutoaa työmointaa maatimaSfa miragfa, faifeEaiSten jofa» l 
bäimäisten ^atCintoafiain boibogfa bän ofoitti jobtajaty» \ 
tyä, jofa roaifutti että bän oli baEttugfnnnan tärkeimpiä ] 
ja maifuttamimpia jäfeniä. — §än oli tyntyityt Sumalla 
15 p. Äefäf. 1826, tuli t^liobbtlaafft 1843 ja 1849 lafi» 
mtebefft, oli mara»lääninftbteerinä £>ämeenlinnagfa ja i 
batmeli fenaatisfa eri toimitusfnnnisfa, tuli 1860 kuo» j 
bion lääninftbteeriffi, 1867 bän oli malttopäimiEä talon» j 
poifaigfääbpn böptäfirjurina, nimitettiin fam. m. bittiin 
tirebtööriffi, 1871 fenaatoriffi, 1874 abua tefemäfjt päät» < 
liföffi ja 1875 pääEiföffi fimiilitoimitugfuntaan. ^uoli j 
täbben elinmoimanja fegfeltä §elftngigfä 8 b* 
mif. 1882. 

Ipinrikki logust EEinjinlm 
fontyi laumalla 1819 50~.aaligf 21 b- ^einbolm tuli J 
bliobbtlaafft 1837, filojofian fanbioaatifft 1844 ja tol;to» 
rifjt 1857; m. 1854 bän ^ormoogfa mibittiin babtfft 
nimitettiin 1856 Siabortn luterilaifen feurafunnan fte» ; 
lunbaimenefft, migfa miragia jttten bbfbt fuolemaanfa > 
agti 15 b- Äejäf. 1883. 97itn mäbäbätöinen fntn 31ein» \ 
bolmiu ulfonainen afema fiig olifin, on b^n muigtet» 
tama uutteralta työgtään ©uomen fanfatieteen, historian 
ja muinaigtutfimuften alalla. Söuobegta 1839 alfaen S 
bän ufeat ferrat matfugteli fanfan fegfen ©uomegja ja \ 
Snferigfä fofoilemagfa fen manboja muigtoja ja tari» ; 
noita, aina murteen 1876 faaffa, jolloin mielä manbana» ^ 
fin nuoruutena mätymättömäöä innolla fanfatiebettä tut» 
fimagfa fulfi ©äf^län bitäjägfä. taiffea, mifä moi ma» 
laigta ©uomen fanfan nbtytftä ja muinaifia oloja, otti 
bän raffaubeHa talteen; bänen jälfeenjättämänfä fofoel» 

mat omatfin mitä lameimbia. ^ofoiliana ja malmig» 
tajana tulemia aifoja marten ^einbolm bitifin itfenfä, 
murta onba bän itfefin julaigfut muinaigtutfimuffenfa 
bäätöfjtä eri firjoituffigfa juonten ja ruotfin fielillä, efim. 
„0m ftnffa folfeng forbna b^bniffa flägt» od) bopnamn", 
„5trigtinugfon jaatogta ©uorneen" b- tn. Suutta enim» 
mät fofoelmanfa efim. ©uomen fanfan bumituffigta ja 
farfeloigta, ©uomen muinaiglmnoigta, farbunambujigta 
j. n. e. omat mielä julfaijematta ja jtjältämät rifagta 
ainetta tulemille tutfijoiKe. kunnioitusta abferan mui> 
naigtutfijan muistolle! 

lujjann €imark <#man. 
S. (g. ©man on amannut tien btfafirjoitugtaibode 

©uomenmaagfa. §än oli tyntyntyt 31 b- ä)7aaligf. 1837, 
tuli bliopbilnafft 1856 ja ftl. fanbibaatiffi 1861. ©am. 
m. alfoi ©man fääntyä bifa^t-’i^ttuffeen. hallitus lä* 
betti näet bönet ja faffi nuorta mirfamiegtä ^eibsig^iiit 
obbtmaan jaffalaista bifct^joituSta ja fomittamaan fitä 
Ruotfin fielegfä fäbtettämäfft. §e tefimät fen ia olimat 
jo feur. m. bnfafirjureina ^ammifitun maliofunnan feg» 
fugteluigfa; mm. 1862 ja 63 ©man ntyögftn jo antoi 
§elftngisfä muutamille b^nfiloille ohetusta ruotfinfieli» 
fegfä bifafirjoituffegfa, malmigtaen fiten maltiobäimia 
marten tarmittamia btfafirjoittajia. Oltuaan itfefin mal» 
tiobaimiHä ftirtä toimeSfa, tuli hän 1863 latinan fielen 
obettajaffi Heinolan blualfeigfouluun ja nimitettiin 1866 
§aminan fabettifouluun obettajaffi ©uomen ja Ruotfin 
fielegfä, logiifagfa ja fielutieteeSiä. 2)b^ ebedeeu böu 
fuuregfa ntaärägfä b^ranteli bt!afivjoitus»järjegtelmäänfä, 
niin että fe ityt on faamuttanut marfin forfeart febityf» 
fen ja täpbeHift?^ben. 2B. 1871 bärt enfiffi batuogta 
julfaifi obpiftrjanfa ruotfalaifegfa bifafirjoituffegfa, fefä 
fabben muoben jälfeen toifen bcivannetun baiuoffen. Oli 
berugtajien joufogfa, fun ©uomen bifafirjoittajatybbigtyS 
hantiin toimeen 1871, ja oli tyltyllä 1871 alfaneen ruot» 
jinfielifen bifafirjoituglebben toimittajia muutamien muo» 
fien aian. §än oli ehtinet ainoastaan miehen fegfi» 
ifään, fun bilfädinen ja foma fairauS rubefi riubutta» 
maan bänen moimianfa ja päätti bänen elonfa 10 b* 
äRaaliSf. 1883. 

August Cauinststtyrua 
oli rifaSlabjainen laulaja ja fämeltäjä, enftmmäiftä ete» 
miä taiteen harjoittajia maagfamme. §än oli tyntyityt 
9fuotftSfa 1821 §ubtifnun 7 b*> labfena tuli bän ©uo» 
meen, oli upfeerina mm. 1840—49 ja balmeli fitten fuo» 
lemaanfa faaffa 1882 erityifisfä miragtoigfa fefä fatty» 
ba-afiamiebenä kronftabfigfa, Stäämeligfä ja ipietarisfa. 
laulajana bän efthttyi §elftngiSfä m:n 1850 b«ifoilXa 
mitä onnistuneimmin laulajaifigfa fefä muftifiityStämien 
efittämisfä laulunäptelmisfä, ihastuttaen §eljtngin bl^i£ 
föä marfinfm nä^telXegfään päabenfilön ofau „kuningaS 
kaavion metfäStyffegfä" 1852. 3)7utta hänen intonfa 
foitantoon ei fammunut näihin nuorufaiSbuubun; hänen 
mielegfään afuma foitannotttfunS ja runoEifuuS bbrfi mielä 
bänen otlegfanfa iäffäämpänä efiin niigfä ifoidaatuifiSfa 
famelteoffisfa, joita bän fiEoin febitti. 97äiben fämeEpffien 
joufogfa oli muutamia bengeEifiä muftiffiteoffia ja kiuluja 
fefä bari bänen fämeltämänfä ja mbögfin runoilemanfa 
iaulunäbtelmää. 97ämä ifot fämelteoffet, — jommoifta 
ei ole monta maagfamme tehty, — ofoittamat täbbeEeen 
bänen foitannoEista tatynmustanfa ja tytyänfä; hänen 
labjanfa jäimät fuitenfin aina hieman teettämättä, niin 
etfeimät tuottaneet mitään tä^beEifiä taibeluomia. $lu» 
guSt ^amaStftjerna fuoli 24 b* iammtf. 1882 fpieta* 

\ risfa, jättäen jälfeenfä lufuifan berb^^n. 
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dMar Mljtltn Biljin | 
fpntpi ^njmalajbella 1840, Samtntf. 23 p*, nimellä 
©röneqmift. Osfar ©röneqmift, fittemmin 28ilJo, tuli 
1863 ^ plioppilaafft, rupefi laftmiejeffi ja f ai 1869 pii- 
määräifen famarifirjurin jijan fenaatisfa; mutta f en rin* 
nalla Jän pani aifaanfa näpttelemistaiteefen, jota Jar= 
joitti £elfingin ja Stutjolman teaterifeuluisfa. ©uoma» 
laifen teaterin fpntpesfä 1872 Jön fitoutiii fiijen, jättäen 
fotonaan mirfauran ja antautuen epämafaifeen taiteilta» 
toimeen, Suonta touotta Jän oli fuomalaifen teaterin 
etemin mieSnäptteliä; etupääsfä luonteinen tumaa jana 
Jän pian, teaterin enfi aitoina, moitti fiHe armon for* i 
feammasfa näptänrötaiteeSfa, jota fe ilman Jäntä et olift j 
moinut faamuttaa, eftm. puolan 3uutalaifena" fefä „©ai* 
turina", ©amalla Jän mpoS juurella meneStpffellä efitti l 
fotimaifiatin luonteita, Äpmmenen muotta Jän ppfpi 
Jpmänä fuomalaifen teaterijoufon tulena. §än on mpöS 
ollut teaterin johtajana fen liiffueSfa maafeubuiHa ja on 
fen tarpeetfi fuomentanut eftm. ufeita Sttolieren näptel* 
miä. ^irjailiana Jän muutoin julfaift 1871—72 pila* \ 
lebbett „2Beitifan" ja 1881—82 „f)3itffafirmeen". $it* i 
Iällinen rintatanti, jota pjä Jäntä maimafi ja Jänen 
tointanfa esti, lopetti 21 p. kontot, 1883 ©örberSborftSfa j 
Jänen päimänfä, } 

Henrik litgnst WnU 
oli fpntpnpt 2(njataSfa 3 p. kontot. 1821 manjasta fuo* 
malaifeSta mapaJerrafumuSta. §än pääfi plioppilaafft 
1839 ja fuoritti tuomarintutfinnon 1843; oli muutaman 
aian ftjteerinä Viipurin läänin maajato*oifeubeSfa, ja 
toimitti fttten eri paifoiSfa tuomarin tejtämiä monta 
muotta, funneS 1860 nimitettiin fotifeutunfa, npfpifen 
Seitin tijlafunnan, tuomartfft, §än oli ebuSmieS aate» 
liSfääbpSfä maltiopäimittä m:Sta 1867 aina m:een 1882 
asti. Ollen tunnettu taitamaffi ja fofeneeffi tuomariffi 
fai Jän maitiopäimillä painamia luottamuStebtämiä; m. 
1867 tuli Jän tirttolatUmaliotunnan pnjeenjojtajafft, 
foSfa oli järiestpffesfä enftmmäinen maliofunnan aa* 
telifista jjifenistä, mm. 1872 ja 77 malitfi Jänet plei* 
nen lafimalmfunta pujeenjojtajatfeen, josta toimesta 
m. 1882, fiHointin malittunä, luopui. £>äneSfä oli ainai» 
nen, JarraS ofanotto fetä faiffiin marftnaifiin lafiafioibin 
että muijinfin maltiopäimätoimiin; etenfin ptfinomatjtSfa 
tafifpfpmpffiSjä otti Jän nfein ofaa jääbpn teSfuStelui» 
Jtn. $uoli 27 p. £ofaf. 1883 fartanoSfaaa Sftujunie» 
meitä (2Örebebp’Sfä) tojataSfa. 



3116. gbetfctf 

(glötnäfenaöinen tutoaus. 

Sllbert Grbelfelfin toiimeifintä tefäöä 1883 j 

totimaaSfa telitpä fefä fen perästä fptfpllä §el* 

fingiSfä ja SBiipuriSfa ^teifeöä mielthmptfellä 

fatfeltua juurta taulua on taiteilija nimittänet: 

„merellä& taiteilija on osoittanut hStätoppt* 

tänfä piirtämällä itfe tähän talenberiin topion 

teotfeStanfa, jota fitoipainon lautta monistettuna 

fiten tooibaan latfoa nuoren mestarin jontunlai* 

feffi altuperäifetfi piirrotfeffi. Samoin on laita 

hänen oitoallifen paStellimaalautfenfa fanSfa, ni¬ 

meltä „®alinitt tetoätlautu“, jola jäljemtöEfenä 

annetaan lulijaKe. Stäiben falenberin tcriStuS* 

ten touotfi ei meibän tartoitfe etfiä fpptä juttai* 

femaan täöfä joS toljta haihtutoaa taiteilijan elä’ j 
mätertomuSta, toarfintin luin täijän asti on pai* i 

nosta ilmautunut ainoastaan ljt?u>in havinoja ja 

»allinaifia etämäferrallifia tietoja EuuluifaSta 

maamieljeStämrae. 

Snfitfi tacomme tertoa, fuinfa fuomatai* 

nen ^öra DfuotfiSta poltoeututoaSta aatetifeSta 

Sbelfettin futouSta muutti Suomeen ja fanfalaiStui i 

täällä, Säsfä fu^teeSfa olemme pafoitetut toie* j 

mään lutijan ufeampia touofithmmeniä tafape* 

rin ajaSfa ja enfi aluffi täntifeen naapurimaa* > 

hamnte. 

SarlShamn'in faupungisfa 48tefinge’Sfä afui 

tämän touofifaban aluSfa fauppiaS nimeltä Sari 

Slffel Sbelfelt, jonla efiifillä oli ennen ollut 

nimenä $alm, funneS fulu touennä 1688 Kaarlo 

XI:Sta ajalla loroiettiin aateliSfäätppn. 

SJiaintttu tauppiaS (gbelfett nai touonna 1815 

neiti iöen$elftjernan, jola oli 9iuotfin tunnettua j 
piispan ja arltipiiSpan fulua. tällä oli muiben 

mu’aSfa lalfi toeljeä, Sri! tllbert ja Ilolan, joista | 

ebellinen Innteli meren liitteitä aaltoja, enfin luut* j 

nanttina ruotfalaifeSfa meritoäeStcSfä, fitte touo* j 
beSta 1814 lauppalaitoan*latteinina, luljettaen i 

filloin 9?uotfin fiifjen aitaan fuurinta lauppa* 

alusta, toinen toeli Oopan oli farmafeutti. 

Söuotta jälleen fijarenja naimifeen rnentpä 

fai toimeSfanfa erittäin taitamana pibettp tat* 

teini IBenjelftjerna tarjoutfen ottamaan toaStaan 

to. t. merifoulun opettajan toimen SuruSfa. <$h5 

bot lienee olleet ebutlifet, fitlä hän feurafi tutfu* 

musta, jola faattoi hänet aittaifelfi liintpmään 

Suomeen. Sanotaan, että meillä on taftoottu 

läpttää tBen^elftjernan tietoja liärtetr tuumanfa 

mutaan järjestämään opetuSfuljteita turun me* 

rifoutuSfa, joSfa hän toailuttitin lolmetoiSta touotta 

ja fai olla taupungin paloSfa, jonla perästä fjän 

touonna 1829 muutti ^jelfintiin, mpöSfin meri* 

foulun opettajatfi, tummintin tartoitutfella fittem* 

min palata tafaifin turlumt, miSfä l;än tuli Su* 

run luotfipiirin pääHilölfi ja miSfä hän toivoin, 

tunnioitettuna toHegii*aSfeSforin nimellä ja ar* 

toollifuubeöa, tononna 1845 päätti päitoänfä, fit* 

teluiit lian pmtä famoin tänne muuttanut toet* 

jenfä Uo^an — fittemmin apoteetari UubeSfa* 

Saarlebpefu — touonna 1837 olitoat tulleet muu* 

tetuilfi fuomalaifitfi aateliSmiefjilfi. 

@rit Sltbert SSenjelftjerna ei olonfa aitana 

uubeSfa lotimaaSfanfa unhottanut futulaifianfa 

DiuotfiSfa, toaan tätoi ailatoälistä ^etbön luo* 

nanfa. Sen mutaan tuin tallotaan muistella, 

fattui muuban tällainen täpnti tapahtumaan touon* 

na 1828, fiiS feifahtumutfen aitana Surun 

taupungin hätoitptfen perästä, tpän näti jälleen 

fifarenfa äitinä ufeammille lapfille, joista filloin 

tpmmenentouotiaS poitanen Sari Sllbert oli 

faannt taSteeSfa enonfa nimen. 

Satteini ^Benjetftjevna, jota taiten elinaitanfa 

phfht naimatonna, lienee mieliStpupt hhto*n föS* 

toatettuun ja lahjattaafen fifarenfa poitaan, toSta 

hän fen toanhemmilta pppfi itfellenfä lutoan faaba 

totimattallenfa Suomeen ottaa mutaanfa nuoren 

Sari Albertin, olemaan fiellä jonfun aitaa hä* 

nen luonanfa. 

Sari Stlbert Sbetfelfin pistäytyminen totoa 



tuli funtminfin panette tärteimmäffi feurautfit* 
taan; fe ratfaifi foto kätten tutemaifuntenfa nuo* 
rufaifena ja miehenä felä päättyi panen fanja* 
taistumijettaan ©uomen fanfataifeffi ja juonia* 
taifetji aatetiSmiepeffi. '^afuumatEa SRitotfiin ty* 
tattiin nimittäin päimäStä päitoään ja muobeSta 
louoteett. ©itiä mätin tuoli päiten ijänfä jo 1830 
ja jätti jälfeenfä teSfeit fefä tufuijan tapfijoufou 
puononpuoteijiin taloubellifiin ajioipitt. ©ettai* 
fiSfa otofupteiöfa otti tämä ppmiSfä m a ro ib ja 
olema eno fitä juuremmatta ilotta pitäätfenjä 

puolta ppä ebetteentin jijarenfa pojan faSmatta* 
mifeSta ja jäi muonna 1838 iton näpbä pänen 

ptioppitaana Häftngin pliopiStoöfa. 
• ©äpätt aitaan ei mietä liene nuorufaijen 

tuumat tataifin pataamifeSta 9tuotfiin otteet pei* 
tetpt jiffenfä, mutta ppä ujeammifji tutimat muofi 
muobetta ne jiteet, jotta ppbiStimät pänen uuteen 
fotimaapanja. SJtuutamia muofia ptiopiStoSfa tut* 

tittuanja meni pän oppitaatfi enfin maanmittaus* 
pattitutfeen muonita 1842 jetä faffi muotia ntpo* 
pemmin rafennuSjoptofonttooriiit, niinfuin jitä fii* 
pen aitaan nimitettiin pteisten rafennuSten pti* 
pattitutfeen. päiten taipuntufjenja piiruStuffeett 
jetä pänen fauneuben tuntonfa tutimat pian puo* 
matuiffi taitofjeöfa, joSfa pänett ptennpfjettjä mi* 
rasta mirfaan tämi nopeasti, niin että pän jo 
muonna 1881 nimitettiin enfitnntäifeffi fonbut* 
tööriffi. 

©euraamana muonna meni pän amiotiittoon 
ppbefjäntoistaiouotiaan juomataijen, Stteffanbra 
StuguSta töranbfin fanSja, jota oti $ormoon 
fauppiaan ja laima*ijännän ©uStaf ©ronbfin 
ja pänett puotifonja StuguSta (StifaBetp ©treng’in 
tytär, ©äteit oti (Sbetfett, moibaan janoa, ai* 
naifetji tiinitettp ©uomeen, jonta ritaripuoneefen 
pän päti ja jäi fijäänpääfpn itfetteujä ja fu* 

muttenja. 
gatunja mei pänen 1855 Hämeenlinnaan, 

jonne pän tuti täänin*artiteptiffi, misjä miraSfa 
pän oti muoteen 1866, jolloin pän nimitettiin 
pti*arfiteptifji, jonta perästä pän jeuraamana 
muonna ptennettiin pti*tireptöiJritfi pteisten ra* 
tennuSten ptipattitutjeSja. £ätä päättitömirtaa 

jäi pän pitää ainoastaan fafji touotta. H®nett 
termeptenjä oli aina ollut peitto; totoa rintatauti 
ptmettfi pänen muutoin cnnettijen etämänfä ja 
jaattoi pänen 5 päiioä äftaatiSfuuta 1869 tuo* 
tinmuoteette, jättäen jätteenfä puotijon ja neljä 

; taSta, joista nuorin näti päitoän matteuben ifätt 

{ tuoteman jätteen. 
SBanpin näistä netjäStä tapjeSta, joista 

| fotme mietä omat etoSfa, oti ainoa poifa Stt* 
| Bert Kustaa StriStibeS, jota fpntpi Heittä* 
; tuun 21 päimä 1854 Siiatan fartanoSja i)3or* 
| moor pitäjätä, jota oittaifuuS fittoin oti ja jota 
5 mietä fau’att jätteentinpäin omisti pänen täpim* 
\ ntäijet fututaifenfa äibin puoletta; fania Viialan 
| tarti.no, joSfa läpi jata touotta aifaifemmitt fan* 
; tari fart Öopatt Slbtercreutj atoaji fitmänfä 

| loatfeutta fatfetemaait. 
< 

j * * 

©ttuenfuiit täpmitte etemmäfji, tappomme 
\ peittää pitaijett tafaijiujitmäpfjen ptitireptööri S. 
\ St. (Sbetfett maittajan taiteettifeen tuomiontaatuuit, 
| jotta poifa, npfpjääit niin etemä taiteilijamme, 

? näpttää perintönä jääneen ei ainoastaan taipu* 
| mutfeit maatauffeen, maan mpösfiit fpmimmäit 
; taiteetlijuutenja peruSjopteet. 

Sttiinfuin jo mainittiin, itmaifi ijä aifaijin 
I piirtäjä*tapjanfa. Sftitä jitä mastoin mietä emme 
s ote maininneet ott f e, että pänettä näptti otteen 
; erittäin ppmä aisti toäreipin jetä muutoin faif* 
| fiin omaifuuffiin, jotta päneStä etifiioat moineet 
\ ntuoboStaa maalarin. jitaijuuS jettaifeen fepi* 
j tpffeen, futen tunnettu, puuttui meiltä fiipen ai* 
| taan, tun t. SI. (Sbetfett tuti ptioppitaaffi ja 
\ tun oti fpjpmpS pänen etämänfä rabatt määrää* 
;; mifeStä. tyc itu tautia muofia jatfettuanja opinto* 
; jattja afabemiaSfa antautui pan mipboin rafen* 
| nuStaiteen alatte, joponfa pän oifeaStanja ei tun* 
| tenut itfenfä otteen* f utfutun. IDtattuStuffet utfo* 
1 maitta teroittimat mietä enemmän pänen fitmäpS* 
| tänjä muotoon ja märiin jetä pitimät mireittä 
\ pänen patuanfa maatauffeen, jota taibettaa pä* 
j nen oti ito, ennenfuin ummisti fitmänfä, näpbä 
S poifanfa niin runfaitta lapioitta monistettuna 
\ terran porrastaman. (Sbettäpäin puomaten näin 
| tapaptitman, oti pän, matmiina aifaijin poistut* 
| tamaffi elämästä, monta fertaa pupunut tästä 
\ nuorelle pojattenja ja pänen jo aifaijin fepittp* 
; neejen fietuunja painanut jatoja ajatufjia taitei* 

| lijan forteaSta futjumufjeSta ja panen metmotti* 



fmibe$t<mfa toctyaaSti {a itfenäife$ti täsmään 
maaltanfa fo^ti fcmotSfa ja ctjatulfiSfa, joita et 
unhotettu. 

^iiben rafettnufften fea$fa, joihin S. 21. 
(gbetfett on te^ntyt }>uru$tuffen, mainittaloon ta$fä 
lojmfft nttn futfnttu mtfi laboratoriokone, rait* 
totien ofemo^none §elfittgt$fä jo nfeammtöfa 
ntuiSfa paifoin, EamBefrin ja grencelPtn 
tat fahoopui$to$fa p. tn. 

•S '•? 

❖ 

©bellifeSfä olemme näyttäneet muutamia 
niistä tefoafioiSta, joiben perustalla SltPert (£bel= 
fett fpnupttnältään oit fuontalaineu, mailla efi= 
ifien fufu atfuperäifeSti oli mieraSta fpntpperää. 
9)7 e moimnte pptä fernaaSti täSfä luin etempä» 
nätin lifätä, että päti oleutonfa pienoimmilla 
fäifeillä tuntee itfeufä fiiuitetpffi (Suomeen ifätt» 
maananfa. 3oS ei ennen ole tietty fitä, niin 
fanoo feu meille pätien teoffenfo, [itiä ne -omat 
läpteneet ntielenfiintepbeStä fotifeutuun ja omat 
tepbpt lemmelfäällä, joS lopta ei laupfealla lähellä. 

Dcttoren, npt ppbeffänfolrnatta»muotiaan tai» 
teilijan elämälerta moi fiiS tpppfäifppbeSfä tulla 
lerrotulfi. 

Sapfuutenfa ajan mietti pän fifämaaSfam» 
me, IpämeenlimtaSfa, läpben fefiflä ufein Stiia» 
IaSfa. 8apbentoiSta»mnotiaana muutti pän loan» 
pempienfa tansfa ^elfintiiu, misfä pän päätti 
louluopetulfenfa DtormalilpceoSfa, jonfa perästä 
pän ppmillä tieboilla feitfentoiSta muotiaana 1871 
fuoritti plioppilaStutfinnon. piirustin oli luotta 
tiollifeSti ctilaifin ollut pänelle itfeStänfä lanltama 
leilfifalu tuoSfa taiteellifeSfa IfobiSfa, mutta pian 
tuli pän puomaamaatt, että tätä pientä musta» 
taibe»apparatia moitiiit opjata monella tamalla, 
ei ainoastaan piirtämään afemapiirrolfia ja fa» 
fabeja niinluin ifän piiruStuSlauballa oli, maan 
mpeSfin lumisfa lertomaan fitä, mitä oli la» 
bonnut ajan mirtaan, ja milä juuri lumaSteli 
fen pinnalla. ^aifeSfa tapaulfeSfa ei ollut m ai» 
tea pamaita pojan taipumusta tumaamifeen ja 
pänen fiipen ppbiStettpä märiaiStianfa, ja loan» 
pemmat eimät empineet antaeSfaan niille fitä le» 
pitpstä, jota fotimaaSfa oli faatamana. 

97e, jotta tunfimat (Sbelfelfitt poilatta, muiS» 
> tamat marmaantin, että päneSfä ipmettelemifellä 
j puomattiin fuoraStaan ilrneStpmiä jättiä taipu» 

mutfeSta pistoriallifeen loloonpattoon, jota f a at» 
| toi mertiliifetfi pänen ailaifimmat alluperäifet 
| teolfenfa. @i ainoastaan penlilöiben luonnontu» 
j maamaifuutta, maan mpöSlin piStorialliSta ajan» 
j märiä näytti nuori poita aamisteleman ja enint» 
j mätfi ofalfi äimän opettamatta onnistui pänen 
; marmaSti ilmoista ne niiSfä laamautfiSfa men» 

neiben aitojen toptautfiSta, jotta täpttimät pänen ImielitumituStanfa. Dtiiit taugaStimat „<Seitfemän» 
tpmmentä £>emmra’it(ä“, »Slblercreut^ ottaen maS» 
taan 1808 fanontaa foban fpttpmifeStä tanSfijai» 
fiSfa ÄiialaSfa" j. n. e. määrätpiSfä papmoitut» 
fiSfa pänen peräämälle taiteellifelle fatfannollenfa. 

Honfuntaifella tärfimättömällä armetulla 
mitä ei ote äimän parminaiSta meillä pilailla 
fuomalaifilla, obotimme me fiis pänen enfim» 
mäistä efiptpmiStään muontta 1872 taibeppbiS» 
tptfen uäpttelpsfä, joSfa feitfentoiStamuotiaS maa» 
lari tarjofi meille, paitfi opettajanfa, fiipen ai» 
taan täällä afnmatt fatfalaifen taiteilijan löernp. 
9ieinpolb’itt, martalotumaa, ainoastaan muototu» 

j ma»maalautfen, efittämä pänen manpatt lapfuu» 
( tenfa aituifett poitajattaren armottaita taSmojen 
i juonteita, joita fittemmin taas lamataan niin 

ntoneSfa nuoren mestarin tauluSfa ja npt mii» 
meifetfi fiinä teotfeSfa, jota on faanut tunniau 

\ enfimmäifenä lantaa iparifin falongisfa niin erin» 
omaista päälletirjoituSta: hors concours. 

UStollinen, mattpa mummo tuli, maitta pän 
} ei ollut mitään Kleopatra tapi tuniugatar SriS» 
| tina pStämällifeSti maStaauotetutfi, niintuin met» 
< tein laitti, mitä (Sbelfelt on läpän asti maatan» 

uut, ja tämä uufi rnuototuma f ai ilon atoata feu 
jo pitfän paltintorimin ja ne mainioifuuben ofoitut» 

| fet, jotta fittemmin omat tulleet taiteilijan ofalfi. 
| Slntaralla itfenfä armoStelemifella ja ipmeteltä» 
| mätiä maltillifuubella, jotta omat omituifia <5bel» 
> felfitlä, obotutti pän meillä mielä ufeita muofia 
5 enfimmäiStä efiptpmiStään piStoria»maalarina, eitä 
; mielätään ollut tpptpmäinen teotfiinfa, maan teti 
; täänteen parempaan päin, taatumaalauffeen, pet» 
; fen elämään tobellifuuteen, jota tentiefi, fun laitti 
| fäp pmpäri, on ainoaa, oifein totista f,piStoriaI» 

lista" maalausta. 
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Sftutta ajantaSfullifeSfa fupteeSfa olemme < 
menneet liian etäälle fertomuffeSfamme ja teem- \ 
me fiiS paraiten että laannumme jätillemme. : 
(Sbelfelt, feitfentoiStamuotiaS, runfaSlapjainett tjli- , 
oppilas olifi epäilemättä ntennpt pitlälle mille ] 
uralle tapanfa pän olifi taptonut antautua, mut» j 
ta matitfeminen ei lumminlaait liene ollut pä» 
itelle toailea. -Sfäänfuin tuulesta lenfi ajatus | 
jotaifelle, jota päneeu fiinnitti mielenfä, että pän 
oli fpntpnpt maailmaan onnenlatti pääSfä tule» 
maan artooffaatfi maalaritfi, maitta tobellifuuS { 
tentieS moitti pätien pstämienfä ropteimmat toi» | 
meet. 

pientä fimufeiftaa pänen ptioppilaSmuofil» j 
taan ältäämme fummintaan mentö opi, toSta fe 
joS topta mäpäifeSti ofoitti pänett tpfpättfä tun» S 
feutumaan fpmälle täpän fuureett taiteefen. Suo» j 
nten muinaiSmuiSto»ppbiStpffellä oli nimittäin 
onni enfimmäifeSfä taibepiStoriallifeSfa läpetpS» f 
töSfään maamme lonnaifimpaan ofaan faaba apua ; 
nuorelta (Sbelf ett’ilta, jota fiellä pptä pelpoSti tuin 
marmaStitin puomafi ja ofoitti luontoa tumaa» | 
mat olennollifuubet manpoiSfa purStaiSfa, muo» i 
boltaan ufein niin InouncttomiSfa pppimpstu» \ 
miSfa fetä tirffomaalautfisfa maamme tatolifelta j 
ajalta, jotta olimat fumattamat. ättoni muutoin 
oimallinen tumaaja olifi ppmin tepnoSti maruS» 
tanut itfenfä fellaifeen tpöpbit, joSfa niin fanoat» 
fernrne ultotoptaiSta mielentiipfoa auttamattomasti 
tarmittiin, että ppbpsfibe purStaan ja tauniStele» 
mattoman mälillä menneittä muofifaboitla tai» 
feSfa liifuttamaSfa ptfinterfaifunbeSfaan muttu» 
matta itmaantuifi. 

* * 

* 

(Sbelfelt jatfoi mielä pari muotta malmiste» 
temia parjoitnffianfa fotimaaSfa, piiruSteli ja 
maalaili luonnon tumia, teli muutamia muoto» 
tumia pffintertaifimmiffi laatutumitfi. SBipboin 
oli pänen aita opjata fnuntanfa ulos maailmaan, 
ja malitft felteämielifeHä tatfannolla, jota ei toS» 
taan päntä pettänpt, tun oli tpfpmps läpimmäStä \ 
tutemaifuubeSta, 21ittmerpen’in mattanfa enfim» 
mäifetfi päämäärätfi. (Sinne tuli pän fptfpllä 
1873 ja pääfi oppilaatfi fiellä olemaan taibeata» \ 

bemiaan, jota ei tnmmintaan fiipen aitaan faa» 
itut iloitaa plipäänfä mainioista opettajista. 
SJiutta tämä pieni, taibetta rataStama maa, ar» 
mollifine nuorine maalaritouluineen, tauttiine, man» 
poine taibetotoetmiueen, milttaine elämineett ja 
naapitrifuutenfa fupteen fuureen maailmaan oli 
tumminfin fopimin plimenopaitta maailman tau» 
puntiin j3arifiin, mattan marfiuaifeen päätnää» 
räätt. §änen opettajaitfa ?Itttmerpen’iSfä oli» 
loat -iSan 8eriuS ja be teufer, mutta enemmän 
tuin näiltä oppi pän milftaiSfa tilpailuiSfa lap» 
jattaiben tuinppatien tanSfa, jotta fotonaan toi» 
fella tapaa tuin me fuomalaifet ppbistimät moi» 
manfa pääfentään fpmälle ja pitfälle taiteeSfanfa. 
ijSriepb, epellence taSfuSfa jätti pän muoben 
perästä 2lntmerpen’in ja tuli niin muonna 1874 
iparifiin. 

* * 

* 

äJtiljoonat omat jääneet totea ja tupannet 
omat fumailleet fitä ipmeellifen mattaamaa, fa» 
maila fertaa rafittamaa ja enenemää pffinäifpp» 
ben tuntoa, jota täpttää oubon mnutalaifen rin» 
nan, tun pän ifäänfuiti pifara piiloutuu tuon ip» 
miSmaltameren fpmppteen, jota tutfutaan ipari» 
fitfi. 97 e parmat, jotta olifimat moineet, omat 
unpottaneet meille janoa, mitä täSfä pifaraSfa 
liiftuu, tun fe mäpitellen faa mointaa, tun fe 
aitaa fäpbä itfenäistä tietänfä milliarbein muiben 
mälillä, jotta tuo täptpmätön maltameri jo on 
ottanut ja ppä ebelleentin ottaa, tun fe riuptoaa 
enfimmäifen tunnustamien muaSfanfa, tun fe 

i tuntee rupeamanfa noufemaan fabnntapaifeSta ip- 
: meillä täptetpStä 'fpmppbeStä päimää topben, tuin 
; f e mipboin tiitää ptöS ja tun fe ifäänfuin tiip» 
\ teäSti luopuma aalto termeptii maloa tuolla plpääl» 
\ lä, jonta loisto ei ainoastaan fäteile moitollifeSti 
■ taistelemaan aaltoon, maan mielä lemittää tau» 
( fauniin popteen tanfaifeen, mäpäifeen ja tuntemat» 
S tomaan ifänmaapan. 
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dbetfelt pääfi Grcote beS beaup art’iin 

fefä rupefi tpösfentetemään miififpmmenmuoti» 

aan, mainepiffaan, taatun ja pistoriamaatarin 

Oean Seon ®erome’n atelieriSfa, jota opettaja 

Grbelfelt aina funnioituffella ja ipmettelemifellä 

muistelee, maiffei pän feurannut panen efiimerf* 

liänfä, maan tutti taiteilijana omaa itfenäistä 

rataanfa eteenpäin, i|$artifisfa parjoitteti (§bet* 

felt uutterasti opintojansa foto joufon ppbenifäiS» 

tenfä faitSfa, jotta olimat enimmäffeen franSfa* 

laifia ituorufaifia. Stemimmiit näistä (Sbelfelfiit 

tumppaleista ©eronten atelierisfa ja (Scole beS 

beaup arfiSfa olimat «aStien gepage, ©argyit, 

®agnau p. m. joita taittia mainitaan franSfa» 

laifen maalaritaiteen pääebuStajien joutoSfa mei» 

bän päimiuämnte. gttä pe, mpöSfin perfoonat* 

lifeSti ja ppä ebelleentiit fpbämellifeSti toi pinja 

pbottuina, parjoittimat ja moittimat maptammi* 

beit taiteellifeSfa fupteeSfa, lienee itfeStänfä felmä. 

Sbelfett tpöStenteli näinä muofina ijlarifiSfa 

)etä fotimaaSfa täpbeSfään rimatalla uutteriin» 

bella ja moimaffunbella fefä jontintaifella tpfpnfä 

tunnolla, jonfa me jo olemme muistuttaneet ote» 

m an omituista panette. OJluotofuroia, ptji tois* 

tanfa etämämpi ja täpeStpmämpi juurta maata» 

usta, jamoinfuin pienempiä laatuturoia läffi pä* 

ueu maatauSjaloiltaan. 

SBipboin pani pan pillit puSfiinfa ja läffi 

femäällä 1876 italiaan, jota fummintin toiji* 

naan fangaStetee parifilaifenfin taiteilijan ojatut» 

jisfa ja jonne erittäinfin ^opjolan ajutaSta tai» 

telia moimallanfa metäa (Stelän tortea, jininen 
taimaS. 

Sätä jäi (Sbelfelt fummintin fatfella niinfuin 

ainoastaan fairaSpuoneen affmtaSta, fiHä mäpää 

jälteen 9ioomaan tutoanja jairaStui pän ja ma» 

laji muoteen omana folme fuufautta, jolloin pä* 

net paremmin moimana muutettiin graScati’in 

footaffenfa mäpitellen moimia paluumatfalle. 3ta» 

lian manpa taibe, etenfin juuri muotofumamaa* 

taus, jota ei miSfään parjoiteta niin täpbellifeSti 

tuin SKoomaSfa, gloren$’iSfa ja 3Benebig’iSfä, ei 

ollut mielä pienimmiSfä eri*ofisfaan paljastunut 

tälle nuorelle taiteilijalle, jota jälteen maitetun 

termepben perästä patafi tafaifin ^arifiin, miSjä 

pän mäpää jälteen jen perästä perusti oman 

atelierin. 
* * 

* 

•Sonfun ajan perästä rutoettitn 93artfiSfa ta* 
matonaan ©betfeltut nirneä ja huomattiin että 

fe joi taiteellifetta. ^astuttaman „$u* 

ningatar StancaV fautta, muoben J 877 [aion* 

giSta, rupeft [itiöin fahbenfotmatta-muotiaau rnaom 

miehemme nimi tehoamaan plöS tympäriöä ole¬ 

masta ihntiSmaltamereStä. ^aremntiSfa feuroisfa 

ei hän moinut päältä [uuteen taibemaaitmaan. 

£ämä h^toria£tuien taatufuma, fentiefi fauniin, 

joe lohta ei hitain, mitä (Sbeffett tähän asti on 

maalannut, ei moi manhentua. gtäntän täpbelti* 

fW* jn hetfen totuus riemuetemat niin raiffaaSti 

meitä maaten, tuin ne tefijimät [itä niinfauman* 

tuin tämä jalo taibeteoS on olentaSfa. 

herran rphh^n h^toriattifeen maatauffeeu 

pani (Sbet[e£t totoon [uuren uäptelmäffifen mah* 

biftaan taulun: „|)erttua Saarto herjaten ttauS 

gtemingin ruumista," mutta tähän teot[een ei 

hän tainnut it[e olla oitein tbhtpmäinen. @em 

raamattu [uuremmaita tauluttaan poltettu fptä" 

otti hän puoti epäitemän aSfeteen h^toriatti[en 

taatumaataut[en alalla, fitte temotli[ena ia empi* 

mättömänä fefä muofi muobetta mafamarnpana ja 

moimattifempana ottamaan aineenfa fuoraStaan 

elämästä ja. tuonnoSta, [emmoifina tuin ne fu* 
mahtumat taiteilijan ontaSfa fotimaaSfa, marfin* 

fin meibän fauniiSfa ja raittiisfa faariStoSfam* 

me, johon hän tuntee itfenfä enimmän tutustu* 

neeffi. £äSfä menee hän fuoraan elämän tobet* 

tifuuteen, fefän futoiSfeSta rauhattifuubeSta toi* 

mujen fiimeffeSfä raittiiden tuutentöhhäpffeen, 

jota ennustaa läheStpmää mprSfpä amaratta me* 

retiä, 9?auhattifen tunteen faiffi mimahbuffet il* 

maifee hän täpbettifettä meStarittifuubelta, mutta 

fammoo luin ruttoa liiallista tunteettifuutta, jonfa 

muoffi toifinaan tuufifi itfettänfä oleman fpptä 

toimoa jotafin tämpimämpää hänen fofoonpanoS* 

[anfa. di mpöSfään itmeitemää ja teifittistä ele* 

menttiä foSfaan tamata (Sbelfetfiin tautuiSfa; 

foSfa tätiä taiteilijatta on fanan parhaimmaSfct 

mertitpffeSfä pthäinen tuonteettifuuS. 

* * 

* 

(gbetfelt on tulen tiettp ufeita m nojia afnS* 

fetlut ^arifiSfa, joSfa pän tamallifeSti miet* 

tää taimen ja femään ja joSfa pänetlä tai» 
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teili jäin ja firjaitijain niin artooittamaSfa a to e* 
n ne be 3BittierS’iSjä on atetierinfa, jonne 9tme* 
rifait ja (Sttgtannin taibefauppiaat on löytäneet 
tienfä, ja josta monta taulua on täptenpt, joista 
ineittä fotimaaSfa et ote toäpintätään tietoa. 97äi* 
bett feaSfa ou ntpöSfiu ufeita perijopbon mu* 
taan (Espanjasta, jopott maalait pän touonna 
1881 tefi pauSfatt tuttimuSmatfan. 9ciinfuin 
©uotni on fiiruptanut ojentamaan panette fatffi 
paltintonfa, mitä fen taibemaaitmatta on tarjot* 
tatoaa, niin on pän mpösfitt ifSarifin falongista 
totia tuonut fotmannen ja toifen mitalin fetä on 
npt porS be concourS. 8p{enburgin*gaderia 
ott totoetmiinfa ppbistänpt ppben panen toiimei* 
fimmiStä teofftStanja: SuinatanpattoetuS juoma* 
taifeSfa faariStoSfa." 

tjlietarisfatin, jonfa taibeatabemian jäfenetfi 
pan tuli jo loitonna 1877, on ntaamiepemnte 
tunnettu ja ptistettp, niin juomatainen tuin pän 
ontin. ©iipen ei auttane loäpää fefään pptoän* 
taptoijuuS, jota ipeibän SJtajeSteettinfa perjoonat* 
iifeöti ofoittiioat tälle nuorelle taiteilijalle, jonta 
fäbeStä peiliä itfittään on etemä teos. Sota 
terta tuin (äbetfett matfattanja täp 3ietoantau* 
pungisfa obottaa päntä ufeampi muotofutoa*titauS 
tuin pänetta on aitaa toimittamaanfaan, fittä patu 
patoittaa panta peti tataifin ^arifiin, jonta peti* 

tifeSfä ja ätpffääSfä maaitmaSfa, joitta toitf* 

; faaSfa ja toaipteteloaSfa etämäSfä pänettä on oi* 
fea etoitmanja ja paraimmat epbot ebistpmifet* 

■ teen uutteraSfa, toäfpntättöntäsfä toimeSfattfa, 
jota paitfi jofainen taiteilija jontuu toiettätoäde 
tafamaatle, jota toie alaspäin. 

| 
'> * * 

iUarifi ei fumminfaatt aina ote pittättinen 
; nuorelle taiteitijattemme. Sun fefäfpbän popjo* 
S taSfa on fauniimntaSfa loiStoSfaan, jeuraa pan 

muuttolintujen jättiä ja fatamoitfee fotimaan jaa* 
| riStoon toiepättätoätte maaputoitattenja, jonfa pän 

on rafentanut itfettenfä ^aifon, porttoon tuttu* 
toäptän toarreda otetoade, fauniitte tilalle. Säädä 

| toiettää pän, äibin ja jifarien pmpäröimänä, jota 
; touofi muutamia raupattijia, onnettifia fuufaujia, 

tuttien apferaSti luontoa. Säädä omat toiimei* 

fittä touofina ufeimmat pänen fuuremrnista, ettint* 
| män tunnetuista tautuistanfa fpntpneet, jotta, 
; efiintutteina pStätoädifeStä tuttatouubeSta @uc* 
| men luontoon ja fanfanetämään, fantatoat piit* 
j päri maailman ei ainoastaan nuoren mestarin, 
, maan mpösfin pänen toäpän tunnetun ifänmaam 
| ja ntmeä. 



#. non 3>attnitt 

M' il f f 4 il C M 
katteet torfeat, 
Suut jo otamat 

(5i ne paina minun mieltä! 
©erme, feioäbtjt, 
©uit on aitaS nl?t, 

©olmi mäisttmht on tiettä! 
©attpa mintuin nuori, 
pito, poita, muori, 

Velinä, lammas itoitfeepi; 
$uffo routoineen 
Unhottanut fen, 

(Sttä pata ootteleepi. 

SQ^ulIt riemuinaan 
©iSfoo [armiaan; 

©uopi putin ecöfa pyörii. 
Uuhi huumapää — 
©ph on feioätfää — 

taiten farjau ilofS ph^ii. 
Putta, Parju tulta, 
ipärfä ruofaa fulta 

Slrnmuu, mailla mai mit’ oifi? 
SoppuiS heinät tai 
£>ljet, fpflä tai 

9iättä toifett teitin toifi! 

Parju, tuteppaS 
©pliin annapaS! 

Äun fä tatfot naurapbellen, 
Penfcöt mafifat 
©aitta tampahat, 

©urun fannan ppmpellen! 
©aitta tuoliS tanat, 
©otta — uSfo fanat — 

(§i [e faift mua puoleen; 
©ietää tisfafin, 
Piitä tuntehin 

Pinä fatfon jutun puoleen! 
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lantti lippa. 

^ieneSfä torpaSfa pofjjctfeSfa §>ämeeSfä — j fatfen nurfan, pannut tuoffun.ua toimunoffia tie* 

npt on jo monta, monta touotta fitte — oli j bette ja fptmäupt patoja taattiatle. laitti pito* 

eräänä funnuntaiaamuna fefän alfupuotetta ta» : tteett afujamet, mies, maatto ja faffi taSta, toit» 

maltista enemmän fiitoottu ja puhbiStettu. liiti j bentoiSta muotiaS tpttö ja pfjbeffäu muotiaS potta 

oli ottut aamufirfoSfa ja fitte taaSfut pirtin jo» ; otimat puettuina Ijatpoitjin, mutta ehjiin ja puh» 

taimin ppt;ämaatteif)infa, matmiina tähteinään fir» « ttemän iperran (Shtoottifetle ja häntä piti tietpä 

fotte. Jämä päitoä otifitt tamattista meriitti» ■ ifän ja äibin jaottaman. Sauri metjen, jota ai» 

fempi tuoSfa föPhäbfä foboSfa. Stuuau — fe oti \ noaSti phben terran ennen oti fäpnpt firfoSfa, 

tpttären nimi — piti nimittäin enfi terran me» j piti ntpös pääfemän mutaan, fittefnin ufeat huo» 



fet pänen pufuttfa puolesta äibitt neutooffaifuu» 

bett ainutta etiioat Vaikeutetut. — Suuri fmt 

firffomiepet olitoat tä^temäifiCtääit, aioafi ifä fet» 

nataakin, otti fieltä loanpatt fuffarort ja jafoi 

fett fifättöit, totute 5 pennin tappatetta, itfettenfä, 

äibitte ja tpttärette. Saurin muoto ilmoitti pä» 

tten tpptpmättömppttänfä, futt ei Viinettä fentntoi» 

fetta juVtapäitoänä ottut mitään pantatoana tip» 

poott ja Vän fuiöfafi muutamia faneja äibitte. 

Xämä taas fanoi jotafin ifälte, jota faapin päättä 

otti Saurin fattiSmuffen ja eroitti fiitä firjamer» 

fin, jofa fiiVen aifaatt oli pptoitt pienten. Se 

oli oVut fuparirapa, joVon oli pnrattu läpi ja 

jofa to apinatta nuoratta pibettiin fiinni fatfis» 

tnnffen felfättapaSfa. ffiopo, jonfa Sauri, fantoitfa 

tunteitta fuitt teSfi nVriarfun loiereSfä, oli päät» 

tänpt uVrata lippoon, oli tatoattineu fopeefan rapa, 

joVon ifä jottafitt joutopetfettä oli uurtanut puuf» 

fonfa nirfotta muutamia mutfattifia toiitooja, joi» 

ben Vän itfe fanoi otetoan £. (£. (Sauri (Söfota), 

mutta jotfa Saurin mietettä ipmeetlifeSti otitoat 

porfaan näföifet ja joita Vän fentäVben aina, 

fatfiSntuStäffpjen ruloeteSfa toäfpttämään, tar» 

faSti fatfeti. 

i)3appi oli jo faarnaSfa ja fuffari fäVti ti» 

polte. Saurin fpbätt fpffi näpbeSfään pätien tä» 

peStptoän fäptäioätt päätä, joöfa Sauri feifoi 

äitittfä fattgfa. Setto lipon loarreSfa fitifi niin 

forceSti eifä Sauri mittoinfaan ennen ollut niin 

plpeättä eitä ttiitt Jäntittään, pätien mieteStänfä 

S fatfetitoat faiffi päntä, futt pätt toapifetoitt fäfis 

l toifetta tarttui äitittfä efitiiitaatt ja toifetta ptt» 

i botti uprirapaufa lippoon. Suffaritt pstämättinen 

| pään nppffäpefin tifäfi petien juplaltifuutta ja 

| fautoait Sauri tämän merfittifen tapauffen muisti. 

| Siibeufpntmenett muobett finni ja taimi oti 

| touoroitt toaipbettut. Supteet, jotfa täbfä fätoi» 

i fitoät pitfiffi fertoa, faitoat Saurin arloaamatta 

| tufutietle ja pätt oti npt pptoimooipatta firffo» 

| perrana naapuripitäjänä. Soitafuita touofifpm» Imeniä fitte oli toietä fe tapa että papittefin fer» 

ran taiffa pari fertaa tottoceefa foottiiu fotepti. 

1'Jtuutamana fumtuntaina, futt pötätoänne, Sauri 

firffoperra, oti faattut foteptinfa ja fafariötobfa 

juuri tuli tutoStanfa, liittiJi pänett puomiottfa 

toanpaau, täloistettppn fuparirapaatt ja fiipen piir» 

rettpipiit aaffoifiitt 2. (?., jotfa pienettä ntieliftt» 

loituffetta faitoat fäpbä porfaaStafin. Sataman 

nopeubetta tuli loanpuffeit mieleen foto jouffo 

ifoifia tapfuuben muistoja, lii enään epäilemistä. 

§)än oti faanut tafaifin fett firjaumerfin, jonfa 

| pätt pani lippoon fittoin fuitt jo aitoja fitte tuot» 

| tut fifarettfa ettfi ferran meni iperran pöpbätte. 

| — yjhttta rapa! — SttiSfä fe oti tämän ajan 

\ ottut? — otifo fe ottut jonfutt faituriit firStiut 

j popjatta, taiffa otifo fe futfenut maita ja ntatt» 

s tereita ja taas tcptänpt tafaifin tänne? — Sitä 

i emme tiebä, mutta fen me faatamnte tästä fer» 

j tomuffeSta oppia, että fuparirapaftafin faattaa 

| otta piStoriatifa. 



Jumiin Juifeimtfasfii. 

£)ämäräSfä muinaifuubeSfa runoili ©noitten 
fania ne tymeellifet runot, jotta ©liaS Lönnrot 
jo pian miifityutmentä touotta fitte fefofi ja jolle 
fiturelfe fanfallifeöe runofofoelmaile f;än antoi nj* 
ntett &\ilemala manf;an Satema jättiläifen mutaan, 
jonta runot fanoimat ©uornen urhojen eftUfäffi. 

©e on ihmeellinen runo, tämä fanfamruno, 
jota niin on faomtt Salematt nimen, ©iitä me 

opimme tuntemaan efMfiemme pafanallifert uS* : 
fon, ^eibäu fpmän miifautenfa, heibän tytfinfertai* < 
fet tapanfa, I;eibäit ajatuffenfa ja fäfitylfenfä | 
faifellaifiSta afioista, ja meille täi; taiteita fiitä ! 
felmäffi, että meillä, jotta ttyt olemme ©noruen | 
fanfa, luonteemme ja laatumme pohjaSfa on fa* 
urat omituifnubet, jotta olitoat efiifiemme tunnus* \ 
meriteinä jo monta touofijataa, niin, eljfä eneni* 
män tuin tuljat touotta fitte, jolloin Saletoalan 
runot enfin runoiltiin. 9täiben ifitoan^ojen lau* \ 
lujen perimiä on tallia muisto, ja me pibämme j 
ne aitta fuureSfa funniaSfa. j 

SaletoalaSfa efitetään meille moni tanfantme j 
muinoifista urhoista ja fiittä terrotaan niiltä il)* 
meellifiStä fohtaloiSta, jotta f;eitä otoat fohban* j 
neet. DJfeille tulee fiinä tututfi „mafa manlja j 
Väinämöinen", jonta toiifaita tauluja laitti elä^ j 
toät maan päällä tofoontuitoat tuulemaan; me \ 
opimme fietlä tuntemaan „feppo Rlmarifen, ta to* 
jän iänifuifett", jota tafoi mahtaman noitafatun 
©amnton, jota omistajalleen tuotti riftautta ja 
faiffia onnen antimia; me feuraamme [teliä iloista 
ja urf;olliSta ÖemminfäiStä fetä fuurifufuista 
Routamaista ^etbän eri to^tauffilXanfa ja topuffi 
me fietlä näemme nuoren Sullermon tollon hi* \ 
toatt, jota oli tuotu fufnnfa fanfaritfi, mutta 
jonta fomaoitni jo^batti lastuamaan orjaffi ja \ 
roi^boin itfenfä tappamaam 

S^äiben mannojen runojen fertomuffia on 
muuan maamme manhimmista ja etemimmistä 
taiteilijoista, hotoimaataaja Robert Vilbelntt ©fs \ 

ntan, jota tuoli STuruSfa to. 1873 ja jota muun 
muaSfa on moneen maamme firffoon maalannut 
alttaritauluja, foettanut tuloa ta fuomtollifien fil* j 
imemme nähtämiffi. 

9?äitä ©futannut piirtämiä tumia on lu* 
| tuultaan neljä. We futoaatoat muutamia niistä 
| monista feiftaituista, joibett tantta onnettomana 
| tyntyneett fantarin Sullermott tapfuuS on niin 
| furullifeSti mainio. 

9iäin alfaa tertomuS ÄullertooSta: 
Muinoin afui ®arjolaSfa faffi toeljeStä Un* 

| tamo ja Salermo. Untamo oli foban Rotuinen 
i ja foStonbimoinen, eitoättä nämät molemmat mel* 
; jet, joibett falatoebet ja faStimaat olitoat tofS= 

tenfa rinnalla, faattaneet elää fotouSfa. Untamo 
| lasti toerffonfa toeljen falatoeteen eitä Salertoo 

miippnpt niiben fofemtfeSfa ja faaliitt talteen et* 
tamifeSfa. Joifella terralla Salertooinen fau* 
ranfa tpltoi Untamon tutoan taaffi. Untamon 
uljas nuiji föi Salertoon faurafpltoön; IJalermoi* 
fen färtjä foira repi uuhen Untamolta, ©illoin 
päätti Untamo taiftine toäfittenfä ^t^öfätä mel* 
jettfä Salertooit ja hänen talontoäfenfä päälle 
fetä tutoat polttoa poroffi. ©iitä fpntyi meritien 
taistelu, joSfa fialermo taatui; talon polttamat 
poroffi, tafoittitoat tantereffi. fialermoit mainton 
mei Untamo orjaffi taloonfa, joSfa onneton äiti 
pian fpnnptti pojan, jonta ©nto futfui Fuller* 
tooffi, Untamo fotijatoffi. SCämä orpolapfi patt* 
tiin ttyt r,Iätft;e^eit lieffuntahan", hänestä piti 
taSmatettaman orja Untamon taloon. 

SÄutta ei feStänpt fauman ennenfuin Sttl* 
lermo rupeft näyttämään oifeata luontoanfa, jota 
herätti ihmettelemistä ja hämmästystä mieraan 
talon mäeSfä, 9tuno fertoo nimittäin hänestä 
feuraamata: 

„£ieffui lapfi JättyeSfä, 
£apfi lieftui, tutfa 

Sieffrti päimärt, lieftui toifen; 
3opa fopta folmantetta 
tun tuo poifa potfaiftye, 
$otfaiftye, ponnisti pe, 

ftatfaifi fapalompönfä, 
$ääfi päälle peittepenfä, 
©ärfi liefmt lehmuffifen 
Jtaiffi rtepunfa retoitti". 

4 



@itä tämän folntipäimäifen pojan ipmeellistä j tämän maimo ja talonmäfi foloontunut, ipmetel* 
teloa lumomme ajoittaa, tullermon ympärille, j (en jitä ramaffuutta, jota tuo urpolaS lapalo* 
jota on färfenpt lätfpenjä, riistänet pltänfä ta* \ lapfi ofoitti. IDiieleöfänjä obottaa Untamo, että 
palompönjä ja juuri on aStumaifillanfa tuman pojasta tulee miifaS ja moimafaS mies, orja, 
permannolle, on päiten ilfeä ifäntänfä, Untamo, armollifempi luin muut. 

Untamo antoi pojan pari luulautta laamaa j 
raupaSfa, toimeen päneetä maStaijuubeSfa jaa* f 
manfa moimallaan ja lelmollifen orjan. iOiutta lun j 
Stullermo lolmantena fuulautena jo oli EaSmanut 
polmen torlnijeffi, lertoo runo panen rumenneen 

tuumimaan tulemaieta tilaanfa itfeffeeu faitoen 

näin: 
„Eu:tpa fatfin iuuremmatfi, 
Sapmisjtuifin marreltani, 
SoStaifin ifoui foplut, 
SJlaljaijin emoni maplat". 
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Untamo tuuti nämät toteat fanat ja petjäS^ teottelemaan, mitta tatoatta tuo toetjättt? poifa 
tyi, foSta pn niistä pomafi, että gutterteo [ otettaifiin hengeltä, ja p tutiteat toivoin fiipn 
taSteoi ®aterwon tappion foStajaffi ja Untamon j paätöffeen, että pn pannaan tynnyriin ja fe 
oman juteun furmafji. ) teiebään teeteen jotta poifa faifi taineiSfa fur« 

3tyt tofoontui fmmm miept ja teaimot neu* \ manfa. 

£äpn otetuSfa @fman'in futeaSfa näemme < teoon ja työntää puen toätifin tynnyriin, jonfa 
tuinta taiteilija on ajatellut tämän tuomion täpU { apaan toanteuben toinen orja on tealmiS fan» 
tämifen tapahtuneen. Uotit Untamon teapooista i netta futtemaan. Smlontoäfi jeijoo bmpärittä faU 
ja rajuista orjista on tarttunut pieneen Uuttein < fetten. tätä järtoen rannatta tapaputeaa tapausta, 

m 
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lasten riemuiteSja ja pupattaeSfa tuopitormilta tuin tuo utata Untamo oli antanut tutter- 
jääppmäijiänjä mipatutte ja petjätptte pojatle. ?)ffi tuon pari folme pötä olla meren popjaSfa, fätoi 
ainoa furee tutterioon toptaloa, päiten äitinjä, jofa < pätt mätinenfä fatjomapau 

Utein f ääntyi) tästä tamataSta näpStä ja toielä > „3ofo on puffunut metepen, 
jaa fuutta lomia janoja Untamolta, jofa päneSjä i fuollut potta puoliftopon". 

uäfee popjajppn fiipen maaraan, jota on päntä (Suuri oli peibän pämmäStpffenfä, maan 
uhannut, mutta jonta pän xttjt tuulee tarttaneenja. mietä fuurempi äibin ilo, tuin f;e rannatta näti* 

mät f en obottamattoman näpit, jota mereltä top» 
tafi peibän fatfeitanfa, ja josta näemme täSjä 
tuman, pxipeä futlermo ei ottut fuottut puoti!» 
tupon eitä puffunut metepen, maan omin moi» 
min pelastunut aptaasta jutuötaufa. 

„33tui aaltojen felagfä, 
2Bapa toa^finen fäeSfä, 
8ttma filtttnen perata, 
Dnftftri meren taloja, 
JJterimettä jnittoaftri"* 
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‘'Pojan to!o titaSfa, Iitin pan fäfi tupeeSfa i taleina laineelta, jonfa fptoppben pän on mitan- 
istuu toeten tiefuttainalta ^Uotiloita, ofoitaffe fc uut, ja joitta aarteita, noita popeanpoptatoia ta» 
ropfeuS ja tooima, jota tefee tuttermon niin pel* {, tafia, pän par’aifaa pitelee, fääntäen fopeaSti 

•jättatoätfi Untamolle. ipuotiton tanfi uipi pirS» j ja upteubetta fetfänfä niille ovjitte, jotta Untamo 

nt upeita ou pannut panta ottamaan, mietäioätfi ! mointalta (opettaa tuo ph ci enemmin teipattu 
jätteen fiipen totoon, joSfa peritato on panette ' poita. 

päätettp. j @emouotfi fäsfee pan orjanfa terätä toi» 
tuin ei Untamo ottut faanut tultermoa | touja foteia puita, ponfia fatapatouja, tiettömiä 

meteen upotetutfi, päätti pän teettää tulta ja fen \ termatfia rotoieffi, jotta tuttermo oli pottettatoa 
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ja f ett tantta eStettämä täyttämästä foStonpant- 
feitanja Untamoa maStaan. 

Siittävän i jännän tästyjä'noubatettiin ja 

„®ootttyitt, feräeltiyin 
loimuja tointa puita, 
§onfta jatapamuja, 

Xtettämia terioatfia, 
huopia hipat refeä, 
@ata fplta faarntpuita"* 

?)tft orjista tutSfaa tertoaffella tulen tuopoif 
juureen roinioon, ja me näemme, tututa Untamo 
yaiSfaa tätfyeStä temmatun, fapaloonfäärityn guU 

termon feStelle palamaa romiota. 9)ZyöStin tätä to* ; @tman on piirtänyt fenfin fuioatt, joSja 
foaa toytelua oli Untamo fäsfenyt pojan emoa tatfo* ! näemme Sultermon romtoHa/1 maan pän ei ole 
maan ja paifeaöa mielettä peittää turioatoin äiti tä- ! näyttänyt meille, mitä tämän rangaistujen 
Peliä filmänjä pelaStuaffenfa fatfomaSta, tuinta pä* \ loppu oli. 
mn lemmitftnfä menee hirmuista fuolemag foptL 
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'.Olutta taata fertoo meille mattaa iialeioalait 
laulu feuraattan tummaStuttattan tarinan. 

Äatfi ttuorofautta tutui ennenfitin jättiläis* 
ro toi o oli palanut, ja fe paloi ioielä totuiante* 
nätin, jolloin mentiin paifalle fatfontaan, tututa 
pojan oli fäpnpt. £äntntäötpffellä nähtiin [illoin 
fuinfa tuo pieni poifaneit oli poroSfa poimin, fp* 
pettiSfä fppnästoarfitt ja fiinä aitoan lettollifeSti 
fiipottatti tulta piilifoutulta, jota pättellä oli lä* 
beSfä. 3a taulu tietää fertoa, että tämä tapap* 
tui latomatta tarioonfana, tutrifeu fäpertpmättä. 

£uo näptti Untamosta fummallifetta ja pän 
fuuttui ja »ipaötui ja rupefi miettimään uutta 
teinoa, tuinta furmata Shtllertto. 

Äoöta fetä ttefi että tuli otittat olleet liian 
ttäpätoätifet Uulletttott faottimetfi, päätti Untamo 
turma ta nuoraan ja pirtättää poifa puupuu met 
fäSfä, jotfi päu toatitfi tammen. 

Crjat ottiioat pojan, meitoät päiten metjään 
ja ripuStittat pänet toanlfaan tammenotfaan. 

Untamo antoi jälleen tutua pötä ja päittää 
fatfi, tolme ennentuin pän tapetti ovjattfa fatfo* 
maan, millä meneStpffetlä tuo uufi furma oli 
fuoritettu, lastien fillä mäliu jpmästi puoteötu* 
neena aitaa, jonfa tulueSfa fuolematt olifi pitä* 
npt topbata mipattua ja peljättpä Sullerttoa ja 
faattaa pänet iOiattalatt majoille. 

Orja meni metfääit, ja tultuanfa tammelle 
puomafi pän, ett’ei poifa npttääit mielä ollut 
puuttunut furman [uupuu. £pärt näfee pänet 
[eifomait toapaaua tammen juurella ja puornaa, 
tuinta 

„Hloita puuta tirjoittaloi, 
illient piiffonen faegfä, 
iSofo puu tuttia täplinä, 
Siäpunä tammi firjoituSta: 
Siinä rniepet, fiinä mietat, 
Siinä letpifät finnillä". 

Jätä petfeä Uullermott elämää ofoittaa täsfä 
otetta tuma, jonta Stinan, [ainoin tuin tatfi 
ebelliStä, piirfi ttuoima 1869. Oiäemnte Sulter* 
ttou jo toarttuneen ttoimattaat[i pojatfi, ja pä* 
nen fatfeenfa tutoaStaa jo [itä tatferata toöton* 
pimoa, jota päneSfä tptee, [iltä toälin tuin päti 
itästuin leitillä piirtää tammeen piiftofetta tuloon, 
joSfa [otitaan näpbäätt ttoittaneen ttipollifenfa 
ja npt otettan aitomuf[eS[a lopettaa pänet fei* 

päällään. ©e on ptfi niitä tuletoaifuuben tuu* 
mia, jotta täpttättät poitajen mielen, jota tietää 

| [pntpneenfä urotfi, toaati jonfaj, foptalo on pan* 
i nut fpittpmään orjaffi. 

fjJitemntälti Stinan ei ole feurannut Stutler* 
: looit [priftää tarinata. Ollutta me ferromme 
> täSfä ailoau IpppeSt', mitä runo päneStä tietää. 

Untamon puolituttua, etfei pän taitanut 
» mitään peljätplle Sullenoode, perfefi pän loai* 

) noamaSta pätien penfeänfä ja patoitti itfeänfä 
| ofoittamaan ulfottaista [ietätoäifppttä, fillä toälin 
; tuin pän taititla tatooin foetti pitää päntä eril* 
i tään faltoaSta ja [ett [ijaan antaa pattelle orjan 
| atentaloaifia teptättiä. tpän panee pänet talon 
t pienen tapfeu tatfontapan, ttaan stitllermo fatfaifi 
j lapfelta täbett, taittoi [ilta [ilmäit ja tapatti [ett 
j toipboitt tuubilla, ©illoin pätt pantiin taStea 
i taatamaan. QloiSfaait että pänellä oli afe, olipa 
: [e mitä tapanfa, menee Sfullertto tirioeiiieen tpö* 
l pöttfä ja äärettömillä ttoimiUattfa taataa pän 
| toto metfän itittattpoine pirfitteeit, firoten maan, 
| etfei [e ottaifi orapait. tuin päntä ei paroaittu 

j fopittatfi täpän toimeen, läpetettiin pätt aibait 
| panoon, ttaan pätt afetti topaStanfa totfapongat 
j aiatfitfi ja fulti niillä aituutetun paitan umpeen 
\ jotaifelta tättijältä. Suit pätt fitten läpetettiin 
| riipeen, pui pän rufiit ruumenitfi ja oljet tau* 
] natfi. 2liS[ään tailista näistä [eitoista tttpppi 
i Untamo telttottomau fullertoon orjatfi ijäuifui* 
j felle latojalle Utmarifelle ja faapi päneltä tttie* 

\ pestä mitättömästä tatfi tattilarania, tolme fou* 
! fun puolisfoa, ttiifi toiitatetulua ja funfi tuotan 
\ luotioa. 

hiinpä oli Iitllerioo mpptp orjatfi Uimari* 
J felle, jonta emäntä läpetti pänet farjatt paittte* 
j neen, antaen ettäätfi leitoätt, joitta festetle pän i- oli leiponut fitten. ©itä ttaSten tattaifee tul* 

lertoo tteitfenfä, jota oli pänen ainoa afeenfa ja 
jota pätt fotoin rafaSti, foSfa, mintuin pän fauoo: 

,-g)ff’ oli tteitfi tteitfoutta, 
2)ffi rauta rattaatta", 

£>än taptoi foStaa ja tuuli torpin ja touriffert 
ttaaffutoatt ttarttifoSfa, että pän tappaifi emän* 

nätt tarjait ja ajaifi tarjona fotipitt ttipctifia toit* 
tioita ja fufta antamaan alalle furman. §än 
teli niin ja toitaputti torttellanfa läpeStpeSfääit 
taloa petolaumanfa tanSfo, jota finne tultua re* 
pii emännän palaififfi. 

Oton Ipöben ja foitellett läptee Äullertto Olitta* 
rifeit pipoilta, ttaan jalolle faattuttuanfa täpttää 
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furu kätten mietenjä ja pän fäfittää tumattoman 

ja armottoman titanja maailmana. Söaan jo$ 
Janella et olluttaan mitään muuta, niin olipa 
fuitenfin nuoruutenja moimat ja mipanja omaan 
ja peintonfa fortajaan, julmaan Untamoon, jota 
maataan pan aifoo tepbä fotaretfen, 

©itiöin antaa runo panet fabunmaijetta ta- 
matta faapua fotimfa, jo$fa pan a^tuu tupaan 
vieraana, toaatt ilmoitettua itjenjä otetaan pan 
petiäni maataan. iDiutta orjuubesfa ja ifrnan 
pettää poitoa faSmanut Stuttermo ei fpfette ma* 
paan miepett toimiin, maan laitti, jota pän pan* 
naatt tefemäätt, fuorittaa pan ptettijettä moimalta, 
jontatäpben pänen tpöStänjä ei ote tuin mapinfoa 

tatotte ja fobitte. 
£äpetetäänpä Suttermo taton tnaajpmiä ma!- 

fautaan, ja pän täpttääfin tämän teptämän pp- 
min, maan [itiöin täpestppfin tupo, tuin pän to* 
timartatta foptaa ipanan neibon ja poufuttetce 
pänettä miattomuuben. $uin tämä oti tapaptu* 
uut, [aa tpttö tietää, että Suttermo oti pänen 
oma tuntematoin metjeu[ä ja epätoimotöjaait top* 
tatonja fomuube$ta juoffipe tuo nuori, pilattu 
neito lohten fuopuun lomaan, kuntien fpmää 
fatumuSta [en rifoffen pii, jopoit foma onni oti 
tepnpt pänet [pppääffi, liitää Snttermo mirluttaan 
totiin, ja matittaa peitätte äibiltenfä [nrujaatt ja 
tu$fianja. Slibin topbutulfet eimät femennä Sut* 
termon mieltä, maan puotenfa täptpp pänen tn* 
lepbuttaa riunaSfaau ja fentäpben täptee pän jo* 
taan Untamota maataan, [ittenluiu pän mipboin 
oti [aanut uroon mi elän. ©itiä pän junnaa 
Untamon ja pänen [ulunfa, polttaa peibän fan 
tanonfa, ja palajaa fiitä fotiin[a, jo^fa pän top* 

tää^faiffi memteifft SDianatan majoille. Rauhasta 
antaa pänette tuotemaSfafin päntä rafaStama äi* 
tinfä neumon mennä taton uSfottijen foiran lanoja 
forpeen. £)ätt noubattaa*armaan äitinfärneumoa 
ja faapuu fitte faarefjette, joSja panen; etämänjä 

fnruflipn telo oti tapaptunut: 

„0im’ itli ipana nurmi, 

2lpo armapin malittt, 

kuoret peinat pellitteti 

^uifutti hilat fanerman"< 

äärettömän murpeen mattaamana tempaa 
pän terämän mieffan[a tupesta ja tpfpp jittä, 
totto tuon tefifi mieti juooa miatttöta merta. 3a 
runo fertoo: 

Ohella mietti miepeit mielen, 

2Irmafi uron pafinan 

2Ba§tafi janalta tuolta 

en föifi mielelläni, 

©öift fpptti^tä lipoa, 

2£ialli§ta merta joifi, 

©pön lipoa fppttömänfi, 

Suon merta miattomanfi"* 

Sutfermo, ftatermon fomaonuinen poifa, pai* 
nöi [ittoin miefan perän fanfaafen, f ään ji fären 
rintaanfa ja i^fipe itje färette jittä lamatta top* 

baten fuotemaanja. 

„0e oli jumia nuoren miepen, 

tiioto ®ultermo=uropon, 

£oppu ainafin uroita, 

Shtofema foma*ofoi3ta". 

©ittä lamatta loppuu tarina fomaonnifeSta 
®uttermo$ta, joufa t tapjuubeu^ fummattifia top* 
taufjia olemme näpneet lumina ejitetpiffi. 



ikuttis fmfi ja ruma fiäft. 

9?pt faatte tuulla! f anoi ifoäiti Pietarille j ja tarttui vettiVatiin ja Vei f en matfaanfa pei* 
ja Sctafle, jotta i^tuitoat pejän ebeSfä tulen va* ; bän nenänfä alta, jotta tulivat niin pitfiffi, niin 
loSfa ja tuijottivat uteliaasti filmillään muoriin, f ^itfitfi, fen faatte uSfoa, että ne olifivat voineet 
jota iStautui Vastapäätä peitä pimentoon» äiti j törmätä pinteen, ell’ei fetä Intti että Sinua olifi 
paistoi pernerieSfoja pefäSfä, ifä taas oli porn* \ pubonneet feljäHeen fäitäpbpffeStä tuin tuo juuri 
maSfa pöpläpenffinfä luona; vaan laitti fuunte* ) ruma fäfi tuli ja otti peibän illallifenfa ja pa¬ 
livat pe ifoäitiä tuin pän alotti: \ Vifi fen tanSfa: ei tutaan voinut fäfittää millä 

9lpt faatte tuulla! kuultaa vaan tartaSti! f taalla. 5ftutta pe virftoivat: ättäämme puo* 
0(i terran nuori renfimteS, jota nai nuoren pii- \ lito fiitä, vaan pantaamme maata ja puomenna 
an; jättimäinen nimeltään Slnna, ebellinen Sintti. j on laitti oleva entifellään. 3a pe menivät le* 
^ietäfää että päät olivat fomeat. SHorfian tan* \ Volle, Vaan nuffuntinen oli tuSfaHiSta, fillä fis* 
toi fruunua pääSjään ja panet puettiin pappilaS* ) fapötti istui piptajaSfa ja puufi: Up, pu, pum! 
ja, ja pän oli niin tomea, niin tomea, että fanfa tun* j ja peistä tuntui mintuin ruma fäfi olifi porn* 
tipe fatfomaan panta» 3a pän oti niin viepättävän i maillut tuvaSfa, mutta pö oti niin pimeä, että 
fievä ratjaStaeSfaan morfiuSfaaton etupääSfä fuu* j pe eivät voineet näpbä mitään» Söipboin fai* 
xetia fnffaisvipfolla rimtaSfaan ja faffi viulun* j Vat pe fnitentin unta fitmiinfä \a tuin pe perä* 
fotttajaa ebeSjään. 3a pe mattnStivat firtfoon \ fivät, oli päivä jo mattojen pääsfä ja mies ja* 
ja vipittiin fiellä. 3a fe oli täpö täpnnä jouf* \ noi Vaimolleen: noufepa feittämään tapvia» 3a 
foa, jotta olivat tulleet fatfomaan morfinSparia» j Vaimo noufi, tefi tulen, vaan juuri tuin pän 
3a fiitä matfuStivat pe totiin ja pitivät juuret j oli ottamaifillaan tapvipannua fäfille, mitä luu* 
päätemut» 3a tuin faiffi foittin fifään joittivat $ lette pänen jääneen näpbä? Juon juuren ruman 
Viulunpelarit, ja fitten pe joivat, ja fenjätfeen j fäben, jota tarttui fapvipannun ripaan ja Vila* 
pe tanSfivat mpöpään pöpön» 3a jemmoifet oli* j uffeSfa fatofi jen tanSja ifäsfuin feinän läpi- 
Vat päät» 3a fitten läfft nuori pariSfunta omalle > 9Ipt fuuttui mies fovaSti ja pubiSti nprftiänfä 
tuvalleen, fiilä peiliä oli oma tupa tapbella ta* \ fanoen: tulepan terran Vietä, fen vietävä, niin 
mariHa, ja tuvan tuona oli piplaja, joSfa Iin* } fouristan finua niin että fptlä muistat; ja npt 
tuifet lauloivat, ja peiliä oli mpösfin navetta, ; minä täpben nimiSmiepen luo, minä» 3a pän 
joSfa oli fetä lepmiä että lampaita ja porjaita, j noufi plös, pufi päällenfä ja aitoi ottaa pppä* 
ja puonefatuja oli peiliä ja ruofa*aineita fovaSti^ j taffinfa; Vaan tun pän rupefi ottamaan fitä alaS 
9iiin paljo olivat pe faaneet taitenlaista van* \ naulasta, tunfi pän joutuu vetävän tattia puo* 
pemmiltanja» 3a pe olivat ppvin iloisfaan ja > teenfa, jota oti päntä vapvempi, ja tuin pän 
fanoivat; npt eletään ppviä päiviä ja oifein nau* j fatfapti taaffeen, niin näti pän tuon ruman fum 
titaan elämätä» 3a fiitä pe aitoivat fpöbä ja j ren fäben, jota piteli fiini pänen tafistanja ja 
juoba ja maata pitfään aamufilla ja perfefivät \ anaStifin fen ja pävift fen tanSfa enneutuin mies 
päivänfin aitaan levolle» Söaan ei pe fillä tul* \ oli pääsjpt tajuamaan fuinfa je tapaptui» Alutta 
teet itoijemmiffi, Vaan ainoaSti ppä enemmin uni* j femmoifia tapaptui npt jota ifinen päivä» 3ofapäi* 
fitfi, ja paufoitteliVat foto päivän. Eräänä pai* J vä tuli tuo ruma fäfi tupaan ja Vei fiettä pois jota* 
Vänä, peibän juuri ruveteSfaan itlatlijelle, näti* j Iin, milloin ruotaa, milloin vaatteita,milloin puone* 
Vät pe tupaan tutevaffi — joSfo oven tapi if* \ tatuja» 3a fiitäpä aitoi miepelle ja vaimolle tulla 
tunan tantta, fitä pe eivät näpneet — fuuren, i foVa pätä ja pe arvelivat: mitä tästä lopuffi tulee* 
ruman, mustan fäben pitfiHä farmilla — fatfofaa 1 taan? — Eräänä päivänä tuulivat pe lepmän 
tapjet, näin je tuli, näin pitaaSti, tavoitti pöptää, I ammuvan ja jäivät jälleen näpbä tuon ruman 

5 
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fäben, jofa to ett lehmää farmista metfään. 3a 
tepmäparfa oti niin taipa ja fatfeti niin furfeitta 
fatfeitta nuorta emäntäänfä pämiteSfään metfään. 
3a maimo pupfefi fatferaan itfnun; mutta mies 
ei tahtonut fatfoa tätä furjuutta, [anoi pän, ja 
otti rppppn miinaputloStaan ja nuffui niin fitfe^ 
ään uneen, että pän näytti tuotteetta. 3a toaimo 
i^tui ja itti ipan neutootoinna. ,,3tt)t minulta 
ei ote työtään maitopifaraa enää panna mieheni 
eteen! ättitä minä npt annan pänette fpöbä?" 
— 3a pän mietti enemmin mieStänfä tuin itfe* 
änfä, fittä pän oli fpbämmettään ppmä ja pem* 
peä olento. Suin pän näin itti ja fatfoi tuimalta 
fopti ja rufoiti 3umatatta neutooa, tuntui päneStä 
tuin pan olifi tunttut linnun puuSfa laulaman; 

£pö leiman tuottaa, 

Xt)ö päbän päätaä, 

Suin fauntS fäfi faapuu, 

Siiin ruma fäfi poistuu. 

3a tämän fuuHeSfaan oli äimän tuin jotu 
fumit olifi paistunut pänen fitmienfä ebeStä ja 
pänen mietenfä tätoi temottifemmaffi. §än pppp* 
fäfi pois fppneteenfä, otti ntfin läjille nuotalta, 
joSfa fe tiinatntfuineen oti faanut otta unpotuf* 
fiSfa monet toiifot, ja rupefi feträämään: ppr, 
pr, ppr, pr. @e luutui päneStä niin itoifetta. 
§än oti metfein unoptanut, fuinta iloilta fe oti. 
DJtitä iloilta pprinää fe on? fanoi mies perä* 
tekään. 3a npt fertoi toaimo pänette, mitta tuu* 
tetta pän oti ottut ja miten lintu oti laulanut 
puuSfa ja miten pän oti rumennut ajattefemaan, 
että joS pe rupeifitoat tefemään tpötä, niin moifi 
peibän etantonfa muuttua. 3a mies ruopi for* 
manfa tausta ja mietti että fiinä moifi otta jo* 
tatin perää ja fitten pe fuutelitoat toinen tois* 
tanfa ja tefitoät tupanffen rumeta elämään toi* 
fetta tumatta. 3a foto päimän tpöSfentetimät pe 
fumpifin alattaan ja tuota rumaa fättä ei näfp* 
npt foto päimänä eitä fe toienpt mitään peittä. 
9Jhitta tofi on, ett’ei peittä ottutfaan paljo otet* 
tatoaa, fittä fiipen määrään oti tuo ruma fäfi 
mellastanut. Reittä oti jäljellä ainoaSti ptfi ai* 
noa pata ja mäpäifen potaattia toafun pop* 
jaöfa, maan ei pptään leipää. Suin nuori 
maimo ittan tulteSfa pani potaatit tulette, armeti 
pän; „faa näpbä joS tuo ruma täfi tulee ja fiep* 
paa paban pois!" 3a pän oli fomaSfa tuSfaSfa. 
9)?utta niin ei tapaptunut; ei mitään rumaa 

fättä näfpnpt, ja tuin potaatit otimat teitetpt ja 
pän oti miemäSfä niitä pöpbätte, niin fittoinpa 
f ai pän näpbä pienen malfoifen ja fauniin fäben, 
jota pani ppben teipäfen pänen ja ppben pänen 
miepenfä mabin tuo. 3a lintu lauloi puuSfa; 

£pö leiman tuottaa, 

£pö päbäu päätää, 

Suin faunia fäfi faapuu, 

Siiin ruma fäfi poistuu. 

£>än tuli niin fanomattoman itoifeffi että 
mäpättä oti pubottaa potaattimabin fittaan rien* 
tääffenfä fuutetemaan tuota pientä fiunattua mat* 
tointa ja faunilta fättä; mutta fe pämifi famatta 
ja npt astui mies fifään tpöStänfä, fantaen fuurta 
patfotaaffaa, ja maimo fertoi itofppneteet filmin 
fä, mitä pän oti faanut näpbä. 3a mies itoitfi 
mpöSfin fpbämmenfä pcpjaSta ja pe istuimat 
ataS fpömään. 3a ruofa ei ottut maistanut 
peitte monena monituifena päimänä niin ppmättä 
fuin npt. §e eimät otteet pitfään aitaan tunte* 
neet itfeänfä niin onnettififfi ja liittimät 3uma* 
taa. 3a npt tapaptui peibän etämäSfänfä muu* 
toS. §e noufimat jota aamu ptöS päimän foit* 
taeSfa ja tefitoät tpötä foto päimän, niin että pe 
toifinaan otimat peräti toäfpneinä; mutta niinpä 
otifin peittä fepoituSta tpöpön, fittä jofa pämä 
itmeStpi tuo fauntS fäfi tuohen mufanaan mun* 
tamia niistä fatuista, jotfa ruma fäfi oti toienpt 
matfaanfa; niinpä toi fe eräänä päimänä faptoi* 
pannun pefääu ja ripusti Sintin pppätafin nau* 
taan. 3)Jutta pupaifinta faifiSta oti fuin pe eräänä 
iltana faitoat fnutta ammomifen iffunanfa utfo* 
puotetta. OJfinun temmiffini, minun temmiffinr, 
minun filmattu katunani! punbapti Sinua ja 
jnoffi utoS. 3a fatfo; fe oti tobettafin pattina, 
jofa patafi, ja jota tuo fauniS fäfi talutti far* 
mesta, ja jofa fatfoi Slnuaan niin juuritta, pStä* 
mättifittä fatfeitta ja arnrnoi tpptpmäifenä. Sinua 
ei moinut maata finä pönä, niin ifätoöi pän faaba 
nousta ptöS aamufetta antaaffeen ruofaa tepmät* 
tenfä fefä taputettaffeen ja tppfääffeen fitä. 

3a Sinua oti fäpnpt apferammaffi fuin pf* 
fifään maimo fofo fptäfunnaSfa, ja pän futoi 
faunitta fanfaita fetruistaan ja möi niitä pmpä* 
riStöön. 3a mies tefi taimen aifaau fangaStuo* 
lia niitte, jotfa taptoimat futoa, ja Sinua opetti 
fitä peitte. Sintin ja Slnnan tuttua riffaaffi, ot* 
timat pe ebettifen manpan äibin tuoffenfa ja te* 
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timät yänen Manpuutenfa päitoät itoifitfi, joöta f 
humala liettä fiunatfoon! 3a yän teli fen, [itiä 
yän antoi yeitte tatfi yerttaista taSta, pojan ja 
tytön. 3a pe fuunteliMat mietettään fatuja, au 
Man mintuin telin, lapfeni. j 

9?oufipa fitten eräänä päiMänä fytäSfä purn j 
to: funingaS tulee, tuningaS tulee. 3a oi!ein: f 
f e olijin funingaS itfe, jo!a tuli ajain juuritta 
Maunuittaan tuningattaren lanSfa. 3a taiffi ip* 
mifet rienfitoät fatfomaan tuningaSta ja funin- 
gatarta; fittä funingaS oti ppMin ppMä ja fu- 

'ningatar oti nt^cölin ppMin ppMä; pe taptoiMat, j 
että oifeutta noubatettaifiin jotaista toetaan ja 
että tanfa otifi onnettinen. 3a tuin peibän juu¬ 
ret Maununfa pyfäptyiMät feStifieMarin tuona, 
jt>nt^i fiinä fentmoinen joufon fofouS, että je oli 
aitoan luin ntuuriaiSpefä. 3a funingaS ja tiu 
niugatar meniMät joufon feSfette ja pupuiMat 
pStäMättifeSii jofaijen faneja. 3a funingaS oti 
laimin muStatulfainen perra ja Itänen ruSlea, 
fitmänfä toiSthoat luin päiMä luin pän oti py* 
toä; ja luningatar oti ^itlä, faunia nainen ja 
näytti niin ystäMättifettä luin jotu herran enfe* j 
ti. 3a pe puomafiMat fumpifin että tytän toau 
litoilta ja tytöittä oti fiiStit Maatteet lotifutoa ja 
1fye lyfyiMät: lula lutoo jemmoilta Maatetta täsfä 
fytäSfä? 3a teitte Manattiin: [itä lutoo Slm 
na, Sintin Mainto. ©ittoin futjuttiin Sinua ntie* 
Aineen funinlaan ja tuningattaren eteen, jotta 
taujuiMat liitos janoja peitte ja itmoittiMat tapto- 
Manfa ostaa Slnnatta Maatetta. 3a pe Inhotti* 
Mat äänettä 50 lypnärää langasta ja luufi tufi- 
naa fini* ja punareuttaifia laulapuiMeja, jotta \ 
nuoren ruptinattaren tuli faaba. 3a luningaS 
lahjoitti Siunaile ja päiten miepettenfä tummat* 
teniin muiStoffi itjettään popearapan muotoili* 
Mattanja ja fanoi: etälää onnettijina, tarjeni! 

3a lofo fytäfumtaSfa tuti tiebolfi, luinla ( 

luningaS oti pudellut Sintin ja Slnnait lanSfa ja 
^eibän tät>tt>i jola pypä ottaa ejitte rapat, fittä 
jolainen tahtoi näpbä luninlaan muotoluMan. 

©aatte uSloa, että tämä toptauS fuureSti 
itaputti Sinttiä ja Slnnaa, ja pe tutiMat ypä ap* 
lerammifji ja MaraKifemntilfi ja auttoiMat mie* 
tettänjä löppiä fittä, mitä otiMat anjainneet ja 
lertoiMat teitte oman tarinanfa itfeäStä ja py* 
MäStä läbeStä. Suutta itleätä lättä ei fen toorn* 
min nätynyt peibän tuMaSjaan. 

©itiä näettelö, tapfet, tuo itleä, ruma läji 
oti pätä, jola Mte^i laitti tatoSta luin taiSluuS 
ja ptettifypS ja epäjärjestys tuteMat fiinä Mat¬ 
taan; ja tuo pyMä, launiS täfi — tiebättefö Ien 
je oti? ©e oti työ, jola tuopi taiten pymän ta¬ 
pon ja tetee jen ilon ja Marattifuuben ajunnolji. 
3a luningaS, je oti meibän oma fiunattu Junin* 
laamme ©Star, ja luningatar oti tuningattaremme 
3ofefiina, jotta rataStaMat näpbä lait jän onnela 
tifena ja työhön mieltyneenä ja rataStaMat paS 
Iita niitä, jotta täytäljet lunnottifeSti. hiinpä 
näette että toto fatu on jutaa totta. 3a nyt fe 
on topuS ja ja aiMan parjaa jen aitaan, fittä nyt 
on äiti paistanut Miimeifen rieSfan ja me faamme 
ruMeta ittattifette. 

Pietari ja 8otta juoljiMat ytöS lattiatta, 
ijoäiti noufi mpöStin ylös, ja laitti totountuiMat 
pöybän ympärille, joSja tuumat rieSfat pöyry fi* 
Mät. 3a mies ja Mainio loiMat tatfeita tosit¬ 
teen ja pymyithoät mintuin otijiMat tahtoneet ja¬ 
noa: tyttä tuo fatu on meille tuttu! 

3a tuin ye nyt iStuiMat tyytyMäifinä pöy¬ 
tään, tuutiMat ye päästyjen iffunan utfopuotetta 
MijertäMän pojitteen: työ*työ. 

kuultaa, janot 8otta, mitä pääSfynen opet¬ 
taa pojilleen. 3a jen on yän itfeStänfä oppinut. 
9?yt on 8otta tupma, Mirftoi Pietari, feit on 
3umala opettanut yänette. 



'Stefefmta refetttnfioRottftltefa ®uufufa$fa. 
IjateöeSfa „miibemten plutoonan, muisteta 

tamia miehiä emme faa että mainitfematta fapta 
fignaliStia. SatfetteSfa enfi filmäpffeltä näitä 
itoifia, fuuttumattomia miehiä emme moi torjua 
fitä ajatusta, että fignatistitta on totoin huoleton 
ja mufama olento — niin lipamia, punapoSfifia 
ja pibaSluontoifia näpttimät pe oleman. §eibän 
tuIemaifuuSunelrnanfa oli terran päästä Juureen 
mufiiffiin." Summinfin näptti fotoa mälttämät* 
tömppS enfin oppia tuntemaan nuotit paneman 
moittamattomia esteitä tietie, loinen näistä oli 
famatta fomppanian tu!anlei!!aaja. £crmenfoit* 
taja @:ttä oli juuri pää ja pitfäCtä riip* 
puma pläpuuli. Sun pän ppmpili ppmätuon* 
toista ppmpänfä, ja fitä teli pän mellein aina, 
latofimat pänen jilmänfä tilipitäin fotonaan 
ja Itänen fuupielenfä toetäptpimat jotfeenfin tä* 
pelle törmiä. §änett ppntpilemifenfä oli fitä laa* 
tua, että tuimimmanfin tpmifen täptpi tulta pp= 
mätte tuulelle ja metää fuutanfa nauruun nap* 
beSfään pänen. $aitfi mnfiitfia oli @:ttä toi* 
neniin ipanne, maimo. Sun jotu tatonpoifaiS* 
tpttö tuti fafarmiin mpömään marjoja tapi mai* 
toa, oli foto fomppaniatte ito fatfeöa <S:n pptä 
tömpetöitä tuin erinomaifiatin topteliaifuuben cfoi* 
tuffia. Houtopetfina istui tormenfoittaja <S. ja 
paametii fefä foetteli tormeStanfa faaba fuloifia 
ääniä, jotta otimat efitteleminänfä „maiman ptiS* 
tpstä", pänen lempi fämettänfä. Sun pän mars* 
fieSfa fämi etupääsfä ja toitotti tormeanfa, oli 
ppmin mietfpttömää näpbä panen temeää nisfaan* 
fa ja fuuria tormianfa, fittä punaftuuS tifääntpi 
niisfa lifääntpmistään pänen pupaltaisfanfa. Diilit* 
ta tuin fiiiä tamatla pupatfi ja potti taptia ; 
tpppmittä paffuitla jatoittanfa, oli fe tapti jota < 
ppfpi, eitä tettenfään ollut peippo tepbä fprjäp* j 
bpffiä tästä tapbista. I 

ijSaitfi ätfeerauSta tpöSfenteli fomppania ui* ; 
tona fentän ja läpinnä rafennuffia olemien paif* 
foojen raimaamifeSfa fefä faimamatla maamallia I 
pilffaan*ammunnatte. Tcäipin töipin, reippaita - 

ja itoifia fun otimat, otti ojaa ptipäänfä faiffi 
juuretta innotta, tpö fämi tuin teiffi ja tummin* 
tuli paljo teptpä. §ämmästpttämää on näpbä, 
mitä femmoinen tpömieSjouffo f aa aitaan Ippp* 
esfä ajaSfa. aitoni pomin* ja titanpaltija fomp* 
paniaSfa puofaiti ajatetteSfaan, mitä pän fem* 
moifetta tpömoirnalla moifi aifaanfaaba fotonanfa. 

Sentättä, josta jo olemme maininneet, ja 
jota _ oli oifeatta puoletta tietä, taSmoi meibän 
tutteSfamme pientä männifföä aina lifi tiepen 
asti, jota männittä fafeni ja forfeni ulompana 
tiestä. 6räänä fauniina päimänä afetettiin fomp* 
pattia tielle ja fiitä rpntäfi fe männittään. lipt 
oli pauSfaa näpbä fttinfa rnetfä ifaanfuin taita* 
tpönniHä muuttui fifeäffi tafangoffi. SirmeS ei 
tuKut tpfpmpffeenfään, maan penfaat ja puut 
fefä fanermat remittiin juurineen. Saffi fotme 
miestä tarttui muutamien fplien forfuifeen män* 
tppn ja fettraamaSfa filmänräpäpbpffeSfä oli* 
mat fen juuret ilmaSfa. 3öS tarmittiin fpm* 
mentä, oli ne peti faatamisfa, pääafia maan 
oti että tpö fämi fäpmiStänfä. ?)ptä nopeasti 
fämi mallituStpöfin. ennen pittää oli fe mat* 
miS tuolla metfänrinteeSfä, fortea, luja ja tur* 

i fatettu, punainen lippu parjalla, malmiö 
| fpliinfä fulfemaan taiten Ipijpn, mitä finne tul* 
| taifiin pautaamaan. 

tontun petien näin teptpä tpötä ja pifipi* 
faroiben perneilleSfä alas otfalta, otettiin fum* 

| minfin mapautta, npfäifemällä pptä eli toista lä* 
| pimmäistä fumppalia, ja fabottiin puomaamatta 
j mäpäifeen tupaan fentän miereSfä. Iina oli jo 
> toifia tullut ebeltäpäin, jotta istuimet ja nautti* 
; ppmää fapmia, jota pleifett ajatuffen mu* 
: taan oli parasta mitä fptäSfä faatiin. Sapmi* 

pannu fiepua porifi leirnuamaSfa liefiSfä tafaSfa, 
obottaen ufeampia. Ofäntä istui tpptpmäifenä 
fängpnreunatta piippu fuuSfa. SauniSfilmäinen 
ja pienopimiäineu emäntä aSfaroitfi tafan luona 
tapi lellittefi pienofaista fepboSfa. SoIrnimuotiaS 
tpttö, jolla oli äitinfä fauniit filmät, juoffenteli 
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pmpärinfä ja leifitteli. taiffi iäSfä pieneSfä to» ; 
btöfa tobiSti puptaubeSta ja järjeStpffeStä ja pu== \ 
^ut pitjaista tieltänfä perpe=etämän futoSta; p il» ' 
jaifegta onnesta ja tpptpPäifppbeStä. (gentäpben i 
ei Poitu ymmärtää eitä cflenfaan uSfoa, mitä ; 
muutamat rpppt nuoren emännän faSPoiSfa ta£;= ; 
toitoat tiettä Peipoista ja puolista. 

STäöfä £)upaifeSfa fobiSfa oteSfelimme ufein, ! 
aina PaStaanotettuina pstäpättifetiä fatfannctta ; 
ja pstäpättifetiä terme^b^ffettä. — Jämä oli ,rfot= < 
mannen plutoonan tapita," nimitä, jota ptei» < 
feSti täytettiin ja jota oli tullut fiitä, että jot» < 
fut tolmannen ptutoonan miehet yuf>eert mutaan S 
otitoat fen enfitfi löytäneet. Muutoin moi fitä 
taittein Päpintmin oiteaan faöPitaan Perrata. 
JBaitea oli mpöS fäfittää, että fiitä Poi tulta 
anfiota tapi fäästöä „folntannen ptutoonan fap» j 
toitatte," fun taPaffi tuttut pinta oli — 5 pen» 
niä tubitta. 

Enemmän tuin xittutyöt olipat tummintin j 
t^öt ja aSfareet fifättä puoneisfa uufia ja outoja j 
monelle. UtätStä tutee enfin mainita „päippstä» 
jän" toimi. Jämä toimi, jota meibän puoneeS» 
f amme fäPi Puorotelten mies mieheltä oli fiinä, j 
että puone oli yibettämä fiiStittynä ja puhtaana j 
foto Puorofaufi. Oli mentäPä metfään ja pan» S 
littapa fiettä ppPä lunta fefä [itiä toimitettapa < 
fäännöttinen tafaifn muutamia fertoja yäitoä^fä. I 
Siihen tuntui pietä fatfoa, etfei futaan Reittä* 
ntyt iupatanporoa ja yottetuita papproSfin pätfiä 
lattialle, etfei futaan tuttut fifään yyyytimättä j 
jatfojanfa, etfei futaan fiipennpt tapatte faap» 
yaat jataSfa. (grittäinfin Piimeffi mainitusta 
afetuffeSta faanee fyttä tufija huonon fäfityffen, I 
mutta fittä on fetitytfenfä. SUfuistettaPa on, että i 
faiffi mitä referPitäifeflä on päätteitä ja tar» 
PiSfaluja on ripustettuna potan pläpuotette. OoS | 
pän npt efimerfiffi taptoifi pestä itfeänfä, niin 
täytyi panen enfin ottaa faappaat jataStanfa, fii» 
Petä ptöS tapatte, ottaa ataS pefupati, ppppe» | 
tiina ja faippua, pppätä ataS, panna faappaat | 
jatfaanfa, täpteä utoS pefupettä panffimaan ja j 
toimittaa itfe pefeminen, fitte taaSfin mennä to* 
tia, riifua pois faappaat, ripustaa ptöS pefupati j 
p. m. tapan pläpuotette, fiipetä ataS ja Pipboin 
taaSfin panna faappaat jatfaanfa. <gi fiis ipme 
j°S jofu fiireiSfään taptoi päästä tuosta faap» > 
paiben poiSpeittämifeStä ja jalfaan panemifeSta < 
ja puomaamatta fiipetä ptöS itman fitä teEe- \ 

> mättä. iOtutta fiinä pan pettyi, joS tuuti Pot» 
! Panfa pettää „päippstäjän." Jämä oli fitrnän» 
; räpäpbpffeSfä efittä ja paatii jäpfäSti afetuffen 
; noubattamista. Sun pän fen opeSfa fai tufea 
| foto puoneen miepiStöttä, jotta faiffi ppfaifaa 
! puufiPat „faappaat pois", ei afianomaifefla ottnt 
; muuta neuPoa, tuin tepbä fäSfpn mutaan. 9täin 
; muoboStui fumppatien feSfen furinpito, jota oti 
; erinomainen. 

@räs toinen toimi oli pptä pupittaPaa laa» 
; tua. Sonafin päiPänä fun Puuro tuti, piti, fot» 
: men muun fanSfa, nousta ptöS 4 ja 5 Pätittä 

aamufetta, täptemään feittiöön eti autettiin (josta 
näitä rupettiin futfumaan „artetteristeiffi"). 
Jänä päiPänä oltiin Papaa faifeSta muusta 
toimesta ja atamaifuubeSta, mutta fuututtiin fitä 
Pastoin totin Pattan atte, jota oti itfePattiaS 
PattafunnaSfaan. SeittiöSfä oti neljä mapbotto» 
man fuurta pataa, itfefufin PetäPä muutamia 
faapittifia Pettä, ja ppteen näistä pantiin tipa» 
patafet fiepumaan jo aamufetta Parpain puoti» 
päipäifeffi. Jääflä tunnioitii foffi peti tuotta» 
muStoimitta: panematta pämmentämään peltiä 
jättitäiSfapuStatta, puuptomaan perunoita, pefe» 
mään astioita ja pupbistamaan pataa p. m., 
mutta joS näisfä PaifeiSfa teptäPiSfä onnistut» 
tiin Poittamaan totin fuofio, faatiin patfinnotfi 
fuurimmat tipafämpäteet puolipäipäifettä. Jätä 
etua ei fumminfaan Poitu nauttia, fittä pffiS» 
tään tipapaban pöprpiStä oltiin fpfläifiä foto 
päiPä. iDtutta opettaPainen oti tämä päiPä to» 
Ein tuona: faatiin tietää, fuinfa patjo tipaa, 
fuinfa paljon perunoita, pippuria ja taaferin» 
teptiä oti pantapa tipafoppaan, fuinfä oti mene» 
teitäpä etfei petti palanut popjaan j. m. f. 

UfaSfain ja Paifein teptäPä oti Pebenfanta» 
mitten, jota Pirfafumppatinifin (renfiä tDtäntfä» 
tästä) pppin nureffipat. 450 astetta eti lU 
pirstaa oli täpimmäifette faiPotte, ja fun artet» 
tiSfa meni Pettä noin 30 faapia päiPäSfä, oti 
fiinä tpötä fpttiffi netjätte miepette. Strtettin Pie» 
reSfä töllötti tofin neljän fpten fpppinen faiPo, 
mutta niin omituinen, että tämän popja fabe» 
päipinä oti ainoa paiffa utfona, jota oti fuipa. 
@e PaifutuS, minfä tämä feittiöSfä oteminen 
tefi, oti fuuri ptenfpttäifppS. Sen tefi nuot poi» 
maffaat pöprpt tipapabaSta. 

■ÖoS aSfareet feittiöSfä otipatfin meille Pä» 
pän outoja, niin faimme me fen fijaan otta mu» 



38 

lana muuSfa, mitä ppvin paljon muistutti pii* 
opistoa ja fen oppifateja, Saimme tuntia fään* 
nööifiä luennotta, Jofin olivat ne lummintin 
paljon erilaifia luin pliopiStoSfa, @räS aliup* 
feert luli forfeatla äänellä toifille opjefääntölir* 
jaa. Sille ofaStolle jopon minä fuuluin luli eräs 
Vapaa*eptoinen plioppilaS, jola ValinaifeSta mä* 
estä oli fomennettu tänne opastaja!)!, 9Q7e faim* 
me tietää paljon opettavaista. Saimme tietää 
fotamiepen Velvollifuubet: peStä filmänfä ja olla 
epbottomaSti luuliainen, Sotalalien fanSfa, tu* 
limme me huomaamaan, ei ole leilittetemiStä, 
Sun join lunnioitetuista luli joista menee poStiSfa 
feifovan fotamiepen o^itfe, niin fatfeltoon pän 
tätä fääliväifppbellä: häntä rafittaa ebeSVaSta* 
uSten VelVollifuuffien ja opjefäcintöjen raSlaS 
luorma. 3a Voi häntä, joS hän erpettpp tahi 
VilpiStefee! — 9J?itä on enimmän fefafottuifinta 
ja mitä join ofa fotamiepiä luultavasti ei toS* 
taan tule tajuamaan, on liväärin teoria eli pe* 
ruStelma, Sitä enemmän . huvittaa itfefutafin 
fotamieStä liväärin läptännöllinen läfitteleminen 
ja pillfaan*ampumista latfotaan vaan hnvilfi, 
eitä velvoöifuubelfi, SJtainio ampuja voittaa 
juuren arvon lumppalien teSfunbeSfa, 3tfefutin 
parjoitteleffe ahleraSti tähtäämään ja loettelee 
laitin voimin tehbä niin h^tt>iä lautaulfia tuin 
mahbolliSta, SDlaalin leSfulfeen fattueSfa ottaa 
merfitfijä latin pääStänfä ja fumartaa fpvään, 
Slivan varmaan on tämä mielihalu ja pouniS* 
tuS tepnpt fuomalaifen fotamiepen erinomaifetfi 
maaliin*ammunnaSfa — tärtein tarlfa*ampujalle, 
Jöatlfa parjoituSaila maaliin*ammunnaSfa refer* 
Vilomppantalla oli ollut ppvin vähäinen, niin 
faavutettiin lummintin tatfelmutfeSfa erittäin juo* 
tuifa tuloS, 3a ppvä on, että tivääri tulee fo* 
tamiehen mielipalutfi; muutoin tuli)! fe hänelle 
ppvin rafittavalft, 3ofaifen ammunnan ja jo* 
laifen älfeeraulfen perästä fateifella ilmalla täp* 

tpi tivääri pupbiStaa ja öljptä; tätä Viimelfi 
mainittua täptpi meibän tepbä ppvin ufein, Vä* 
liStä lal)! fertaa päiväsfä, 

SBaiVojen ja Vastusten perästä maistoi 
uni ppvältä, Sun 20 miestä afuu leStinlertaifen 
fuureSfa puoneeSfa, miSfä ei pptään pöptää eitä 
pptään tuolia ole faataViSfa, niin ei f e juuri ole 
mulaVa lulemifelle. Slinoat mitä tuettiin, ja oi* 
tein innolla tuettiin, jola mies lomppaniaSfa, jola 
Vaan tunfi tirjaimet, olivat fanomalepbet, — 

\ Uintia mitä fitte fotamieS telee joutopettinään? 
\ Ullona ei ollut luonto viehättävää — Juufulan 

malmi on parvinaifen ruma paifta — ja joS fe 
ei ollut Ipllil)! lamata, niin tuli Vielä ufeiutmi* 
ten fabe lifäffi, Slinoa pattia jola pStävällifeSti 

ä Viehätti oli lava, SKainitfin [o, että fotamieS 
mataa paljon ja mateaSti. Jämä oli refervi* 
tomppanian tatonpoifaifille miehille fppnä fuureen 
tpptpväifppteen ja auttoi peitä paljon mietiStp* 
mään fotamiehen elämään, Suniin terran jon* 
luu miehen eräälle henfilöHe, jota tävi hänen 
luonanfa, fehuvan, että täällä f aa maata niin 
paljon, että tuSfin tietää, mistä unta piti f aa* 
maan, peistä tuntui täfittämättömältä, etfei 
Voitaifi maata niin paljo luin faatiin, Riitän 
puotistevon aitana oli tuntulaufia paratliralen* 
fiSfa, Vieläpä tolo feubutlatin pön äänetön pii* 
jaifuuS ja raupa, 

SJiutta fitte luu, pitläfiifen fateen perästä 
pilvet hajautuivat ja aurinlo vanhalla fpbäm* 
meHifppbellään taaSliu piltoitti ja tatfeti maapan, 
luu pavumetfän raitis tnotfu leVifi pmpäriStöön, 
luu niitpt jälleen vipannoivat alpaalla laaffoSfa, 
luu pienet laululinnut ipaStuffiSfaan vifertelivät 
eivätfä ollentaan ajatelleet, että Juufulan malmi 
oli ruma pailfa, niin päätimme mefin, fota* 
miepet, etfei pptään rumaa paiffaa voinut 
löptpä SuomeSfa, ja elämä ja ilo fpntpi tuolla 
avaralla lentällä, 3ltafiHa etenfin, älfeeraut* 
fen lopetettua 6 ja 7 aitoina, oli leiffien ja pe* 
lien aita, gjleifeSti pibettp oli lanfalliSpeli „lin* 
na", jopon leveä maantie tarjofi ppvää tilai* 
fuutta, Jäpän tarvittiin tarffaa filmää ja Va* 
tavata tättä fefä voimaa fäfiVarreSfa, 9)ptä 
lovatätifiä oli leifitlin, joisfa laitti tavaöifeSti 
menivät fiipen fopimulfeen, että jontun tppmän 
ja lömpelön piti tulla istumaan feSteen, fano* 
mattomaffi ilot)! toifille, 

Saulu tuottaa aina iloa ja pupaifuutta, 
SomppaniaSfa oli mellein folmentertainen Ivar* 
letti, ja luu laulettiin, feräptpi Vähitellen toto 
tomppania luuntelemaan, ptfumatfuStuffiQa, joita 
me fuuremmisfa tapi pienemmisfä jouloiSfa teim* 
me, oli laulu mpöStin ufeimmiten etunenäsfä, 

3ttitä fotamieS JuufulaSfa enimmän on 
vailla, niin on fe uimista, Sefä*aamuna faa 
pän olla ilman tätä Iplppä, jopon Varmaantin 
ufeimmat ovat tottuneet ja päivällä, luumun* 
beSfa ja tomuSfa äffeeramifen perästä, ei pän 
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faa puuptoa tomua ttfe^tään miiteiSfä aadoisfa. 
koetettiin mitä mottiin, kotmen mirStan pääSfä 
on kedofoSfen rautaruutfi, joSfa on mäpänpätöi* 
nen, famaSfainen ja rnuStamefinen jo!i. Säädä 
fämimme enfi atuSfa muutamia fertoja, fornan* 
noSfa —f e tuutuu afiaan fotamiepide — jofa*oti 
aina miibentpmmenen miehen fuurulnen. äJiutta 
mefx oti papannäföiStä, matta piitä ja aita tp* 
ppt, niin että nämä matfanteot taffafimat pian. 
©itä fuuremmada patuda fääntpimät faitti fan* 
fadisfaunaan, joefa mitffaaSti täptiin. kummin* 
tin tehtiin tätä rafennuSta maataan muistutus, 
että fe oli liian pieni ja apbaS. SJiutta fopu 
antoi fijaa ja tarpeenmufaifeSfa lämpömääränä 
heilutettiin maitoja, niin että tepbet tentelimät. 

2)!ft päimä annetaan toiifo^fa, jodoin fomp* 
panta faa unhottaa taiten muun ja mipfiä it* 
fenfä tuumaan pupbiStuSottetuun. Caumantaina 
ft. 12 omat miilon maimannäöt topuSfa ja juuri 
pefeminen alfaa fetä feStää aina iltaan faaffa. 
(Sidoin fpntpp madanfumouS, metäen faitti mat* 
faanfa. @i tarmitfe oda fotamieS, tietääffi, min* 
fätainen pfeinen pupbiStuS joSfafixt fobtSfa on; ei 
mitään paiffa ote turmapaiffa, ei mitään tap* 
pate faa jääbä tiputtamatta, ei misfään faa tm 

taan oda rauhana. 33iutta mitä on femmoi* 
neu madanfumouS fen fuhteen jota taumantai*d* 
tana parafisfa tapahtuu, katfifataa mieltä on 
päättämät tääntää faitti nurin närin fafarmiSfa; 
fatfifataa matraSfia ja tienpä tannetaan uto^ ja 
piiSfataan fiedä, ja fifädä maditfee pirmeä me* 
benpaifutnuS. Sattiada on mettä tuumaa forte* 
alta, joSfa ufot fääntetemät jpfeitä marfituuti* 
anfa. ^anemada fpmmenen penniä mieheltä 
faimme me puolestamme tehbpffi fominnon erään 
ämmän fanSfa, ja upraten pänede huoneemme, 
pafenimme me pois tästä faupiStuffeSta. 

Sftutta mprStpn perältä feuraa tamadifeSti 
tppneps. Sunnuntaiaamu on näin fumattama. 
SJfuoto näptti matfoifemmatta ja juhtadifemmatta 
tuin tamadifeSti, fotatafit otimat parjatut, poufut 
matfoifet ja puptaat, fengät fiidoiteiut, ja aitaa 
mietettiin fufoife^fa joutetiaifuubeSfa. Dtifi luut* 
tut fatfetmuffen oleman tutoSfa; niin ei tummin* 
taan odut, maan npt oti funnuntai. ^aittafun* 
nau miepet, maimot ja tapfet, juptamaatteifiin 
puettuina, tofoontuimat tänä aamuna fafarmide. 
9?äptämäSti teti fotamiepet ruunun unimormuSfa 
peipin juuren ja moimaffaan maifutuffen, fidä pe 

Ifatfetimat meitä totifeda funnioituffeda, fateubeda 
ja ipmettetemifedä; ja miepistö fatfoi tafaifin 
peipin ptpeänä ja tietäen armodifuutenfa. 9tiin 
tutui pittät ajat motemmanpuotifeSfa fatfete* 
mifeSfa. 

^Sätmää ennen fomppanian hajoamilta ja 
fotiinpääStämiSta oti miimeinen juuri fatfetmuS 
ja tuttinto. Sämän päimän eptoo tuli ppmästi* 
jättö eptooffi. komppanian päädiftö fuStanfi 
puoti pudoa olutta jota miepede. SBääpeti, fan* 
nopupetiaS mies, efitti etäföön*matjan funnioite* 
tude päädiföde. Säpiteden fofoontui finne pm* 
pariston neitofet ja mittaa tanSfi aitoi fentädä 
kentän raimaamiStpöSfä oti finne fpntpnpt faffi 
pitmenforfuiSta, tamattaman juurta mäntp* ja 
rifufofoa. Slamä fptptettiin patamaan pimeän 
tuttua ja juuret tulet pauffuimat ja mataifimat 
tienoota fotamieSten ja maatan)an riemuiteSfa. 
kuplasta ei mpöSfään punttunat fämetiä: „2Jiaam* 
me" laulettiin, päät paljastettiin ja faifuma elä* 
föön*puuto ijänmaade nouji torfeuteen. 

Seuraamana aamuna jäi ottaa ppmäStit ti* 
määrittä, ripustaa fotitaftn nautaan ja ottaa päät* 
tenfä jimititafin. SBapauS on tumminfiu ipanaa. 

| Suloifinta on mapauS jen perästä fun on jaatu 
! oda ilman jitä. Suutta ajemetmottinen on maida 
| mapauttanja, perfoonadijuuttanja jentäpben, että 
| maan täti fen fäSfee ifänmaan täpben, Suomem* 

me parpaaffi. 8?efermi luopi, maan tpömoimien 
> ja rapamarojen mäpäijeen upraamaijuuteen ttäp* 

ben, jiiuritufuijen ja ppmän puotuStuffen maat* 
temme.— Dnfo refermiaifa liian tpppt? Siipen 

| maStaamat fatjetmufjet. kenties rejermi tutee näpt* 
tamään, että matinainen patmetuS on liian pitfä. 

| — 3)tutta tuottamatta rejermifofoufjet jimiStpStä 
tapi päinmaStaifuutta? Sämä moi näpttää epä* 

) tietoijetta. Outo mäpätutuifeSti ebuStettu fimiS* 
tps moittama taitamattomuuben ja raafuuben? 
SimiStpSpiStoriadinen täti tumminfin janoo, että 
fimiStpfjedä on moima täpitunfemaan ja moitta* 

j maan fimiStpmättömppben, että fimiStpS, joS 
\ fopta je paljoubedifeSfa jupteeSja onfin mäpätu* 
i futjempi, on tumminfin tapaifuubedifeSfa jup* 
| teeSja moimadifempi raafnutta. Säatptuutot pois* 
j tumat ja fäptännödinen jaa madan. 

9xejermifofouffeSta jaa runfaaSti pamannoita 
! moneSja fupteesfa. ^katfifataa miestä on tofin 
: mäpäinen tutu fanuunan ruofana, mutta ppmin 

juuri joS ajatedaan, että itfefufin niistä on ip* 



40 

minen perfoonattifetta omituifuubetta (inbimibua* 
titeetittä) — josta et paljon Valiteta fotttaSoten* 
noSfa, 

ppben fuufauben fpltä fe^tää, ja moneSfa 
fupteeSfa tr>oi rejermifofouS ottafin pauSfaa ja 
termeeltistä, paljon riisuu tietkö päättiffpp* 
beStä ja atapäättiffppbeStä, 2Jiutta me 2uufu* 
taSfa olimme motemmiSfa fupteiSfa ppmäonnifet, 
<ppmäStijä peitettäisfä laufut pffi joufoStamme 
meibän puoleltamme fomppanian päätlifötte muu¬ 
tamia [anoja, joihin me faiffi mitpittömäSti pp* 
bistpimme: „^päättifföiben pStämättifppS on tepnpt 
[en, että tämä fuufauS on tutunut meiltä pet* 
posti ja nopeasti, ja että fefä, jota mietä ebeS* 
[ämme on, ei näptä fpnfättä, upfaamatta pit* 
mettä tutemaifuutemme taimaatta, maan maniatta 
tututta, jota me mielettämme tapbontme jätteen 
näpbä, 

äJfuutamia muofia tafaperin, tun fotamiepen 
toimi oti meitte mietä metfein fotonaan outoa, ei 
mavmaanfaan moni otfein ajatellut fummoista [o* 
ta miepen elämä oifeaStaan oli, otifo l)änen oton[a 
iloilta mai maimatoiSta, ^pt, fun faiffiatta maaS* 
[amme poifa, meti, mietäpä puoti[ofin parpaat* 
taan on tapi pian astuu täpän ufeimmttte tuntea 
mattomaan ammattiin, [aa npt faiffiatta re* 
[ermifofouffeen ofaamttanut mustata monen pStä* 
män ja tuttaman uteliaipin fpfpmpffiin, „£oi* 
motan onnea, finäpän otet lopettanut refermifofo* 
uffefi; mimmoista [e oti? otifo pauSfaa? otifo 
maifeaa? fummoista oli ruofa? futuifo aifa no* 
peaSti? otifo päältiföt pStämättifiä?" j, n. e* 
2Boi fiiS otta pauSfaa fuutta jotaftn tällaifeSta 
refermifofouffeSta [ittä jofa fiipen itfe on ottanut 
ofaa, Siltä totta tofiaanfin on, että fotamiepet* 
täfin on itfenäifppttä, niin mäpän fuin pän [itä 
tarmit[eefin ja fentieS [aa ja niin mäpän fuin [itä 
moni on fentieS tuttut ajatetteef[i, [ittä pän tun* 
tee, ajattetee, päättää, tarfaStetee ja tefee puo* 

mioitanfa, 
SBoimme [anoa että aifa refermifofouffeSfa 

liitää [emmoifetta nopeubelta, että [itä [aatetaan 
merrata rautatienjunan fulfuun, (Snfimmäinen päi* 
mä oti pitfä fuin nätfämuofi eifä fiitä tahtonut tulta 
loppuafaan, Sittefuin fumminfin enfimmäi[et 
päimät mipboinfin otimat loppuun tutuneet, atfoi 
aifa mennä tamattiSta menoanfa, Suutta loppu* 
puotetta fofouSta futui päimä toifenfa peräS* 
tä [emmoi[etta nopeubetta, että monen mielestä 

otifi mietä moinut f estää jonfun aifaa fettaista 
mauria. 

hiittä jotfa faapuimat paifatte §)einäfuun 
6 päimän ebettifenä eptoona oti ppmää aifaa ebet* 
täpäin tarfaStetta noita paljon puhututta torjuja 
etf paraffeja pitfine potarimineen, [efä faiffea 
muuta, joiben fanS[a ennemmin tapi ntpöpemmin 
tuttai[iin tefemään tuttamuutta. 

Sun -Särmenpään rautatiena[ematta men* 
nään pitfin maantietä äftäntjätään päin ja on 
futjettu neljä mirStaa, toppuu metfä ja Stuufu* 
tan malmi amautuu [itmäin eteen, §eti metfän* 
rinteeSjä on molemmilta puolitta tietä mäpäinen 
fptä, Sftummenfptä eli SBMrnbp, Jämän fptän 
oppi refermitäinen tietysti ennen pitfää tarfoin 
tuntemaan, £)än tietää mistä [aa tppfplämmintä 
maitoa 40 pennittä fannun ja miS[ä [e maffaa 
enemmän; pän tietää, fufa emäntä f eittää pa* 
raimman farmin, miS[ä fuutart afuu, miSfä [aa* 
baan matfoifinta pe[ua j, n, e, SptäSfä on faffi 
maafauppiaSta fuureffi mufamuubeffi refermifomp* 
paniatte, jonfa miehet tamattan[a otimat Kornin 
termetutteita mieraita fauppiaitte, 

Simenpeiton pääSfä peti tien miereS[ä ma* 
[emmatta fäbeöä on 2;[en refermifomppanian faiffi 
rafennuffet, SBaStapäätä toifetta puotetta tietä 
amautuu ta[anfo, jofa piufan miettää maantiettä 
oifeatte puolelle funneS [e toitampana muuttuu 
taaffoffi, -3oS itma on mäpän foStea, täpttpp 
tämä taaf[o jo aifaifin ittaijitta [afeatta paita* 
f alta [umutta ja fiettä tuuti[i mälttämättömäSti 
pitämän otta ipanan järmen, äKutta fun [eu* 
raaman päimän aamuna perää, näfee fiettä pp* 
mpitemiä niittyjä ja mainioita fefä pStämäöifia 
tupia, Samatta puotetta faufana metfän fifäSfä 
otta fefottaa ruutifettari pffinään ja pptjättynä, 
3oS futjetaan maantietä mietä eteenpäin folme 
mirStaa, niin tultaan SeltofoSfeen rautateptaalte 
ja meijeriin, 

Suta tuntemattomammat otot meitte otimat, 
[itä fuuremmalla mietipatutta, ujoStetemattomuu* 
betta ja päättämäifppbetta tutuStaubuimme me 
faiffeen ja faifftin, fun tiefimme, että miiptymi* 
nen ja pupaifuuS riippui otoipin tutuStumifeSta, 
VBäpitetten rupefimme matitfemaan itjetlemme po* 
taa täffi ja tutem.ffi öiffi. SimiStyneitte refer* 
mitäifitle aloitettiin fotme feSfutaifen juurta puo* 
netta 24 mafunfijatta itjefuSjafin, ainoa etuus 
mitä fimiStpS [aa nauttia. 
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^otat omat refertottäififle erittäin fuureSta 

armosta, fitte ne omat ainoat paifat miSfä pe 

jotfeentin itfenäifeSti Ja perfoonattifeSti faamat 

jallita. 3oS pan patuaa tu!ea on pän päiritfe* 

mättömin pitfättänfä potatta, jos pän tahtoo fir^ 

joittaa foetretee pn tamattanfa faaba niin mu* 

lato an patfan tuin mapboltiSta, joS pn taptoo 

ipiritfemättä nauttia joutuu moiteimän emäsma* 

[untaan, ottaa pn fen lamattenfa, istuutuu rää* 

tatin lamoin jalat ristiin ja toetää fitte efitte 

moiteipänfä, 9}?uf omimmat uätpp tumminlin po* 

tat o telo an marfinaifeen tartoitutfeenfa, mataa* 

rnifeen, ja fotamieS mataa tamattifeSti totme 

fäännöttiStä teilaa muorofaubeSfa: aamiaifen, 

puotifen ja ittattifen perältä* 2)tipäänfä on pä* 

nen ppmä totutella mafaamaan niin ufein tuin 

maan fomettuu, fittä pn ei tiebä fosfa pnen 

pitää olla timääriSfä, pöttä tapi päivättä, fatfo* 

matta fopiito fe panette tapi ei* 

galoojen yläpuolella on mipboin ne, joipin 

faa ripustaa laitti mitä omaifuutta on: maat* 

teet, tatut ja muut femmoifet* 

(Snfimmäifeffi pöffi faimme täpbä temotte 

patjaitte potamuoteittemme ilman matraSfeitta tapi 

muitta aluStimitta* 2ttoni lienee ajatellut fitä 

fomaffi tpttä, ja fe mpöbptettäföönfin, mutta 

fiitä oti fe ppmä feurauS, että me jota ilta fen 

perältä ilotta ja furfaitematta maStaanotimme 

ja otjitta täptimme tarteat patjamme — ja tpp* 

npnpäättifemme, jotta jaettiin itfefuttentin ja jotta 

täpbeltifeSti muiStuttimat juurelta fäfiStä ja 

pieneltä jätiltä* ©e mitä tofin mäpän tuotti 

pientä neumottomuutta oli fäSfp, jota annettiin, 

että laitti täytetyt matraSfit ja tyynyt oti tiimi 
neutottamat* ©itiä ei pptään neulaa eitä min* 

fääntaiSta ripmaa feurannut täytpä ja ainoat* 

taan jottut miepi^td^tä oli neutomatujeitta ma* 

tuetetut SDiutta fotamiepen täptpp totuttautua 

ottamaan maataan ja täpttämään täsfpjä, joiben 

täpttäminen tuottaa tiettpjä maifeuffia* 

©ittenfuin me lomalta alustasta puolimatta 

otimme mieltäneet pömme fpmimmäsfä uneSfa, 

perätti meibät npt enfi terran ppfäftiä fignaali* 

tormen ääni fefä uffofentapainen jprinä päämme 

päättä* -Sprinän faattoi aitaan ne titipitäin fata 

mieltä, jotta afuimat meibän ptäpuotettamme toi* 

feöfa ferrotfeSfa ja jotta enfimmäifeStä fignaati* 

tormen toitotuffeSta otimat toptäiSneet ptöS ja 

pufeneet päättenfä* 

ISBarmaa on että nututaan ppmäSti ^mat* 

ran mebenputouffen mierettä, niin tnpöS terro* 

taan tpffimiepiStä että ne moimat päiritfemättä 

nuttua alinomaa toimeSfa oleman fanuunanmie* 

reSfä* ©auratta lamatta unpotimme metin pa* 

riSfa päimäsfä jprinän ptäpuotettamme, maitta 

nämä fata fiettä ptpäättä, truunun fuuriSfa faap* 

paiSfa, mätiStä ätfeerafimat ja polfimat taptia, 

mätinä ppmittä mietin tanSfimat, tietysti ppmin 

terneittä aateleitta, ja muuta femmoista* 

Sun näin ppfäftiä otimme tulleet peräte* 

tyitfi, emme antaneet itfettemme titaifuutta tar* i taitamaan aitaa, tiebuStamaau mistä tpfpmpS 

oti; ainoastaan ptfi ajatus oti fetmä taifitte: 

otimme tuulleet ferrottaman että fotamiepen fuut* 

teSfaan fignaatitormen toitotutfen pitää miipp* 

mättä otta matmiS, tämä oti ©einäfuun 6 päi* 

mä*) ja me otimme fotamiepiä. ©itmänräpäp* 

bpffeSfä feifoimat laitti matmiiffi puettuina tat* 

liatta obottaen mitä pitäift tapaptuman* SBaSta 

täSfä merrattain raupattifeSfa afemaSfa puoma* 

fimme tetton otenan 4 ja 5 mätittä aammufetta* 

£ämä ei meitä fummaStuttanut, fittä me tiefim* 

me että fotamiepen pitää otta marpain ptpäättä* 

| Suutta mäpitetten rupefimme ipmettetemään etfet 

! mitään muuta fäSfpä feurannut, ja täSfä mar* 

| toomaSfa epätieboSfa täptpi meibän otta fetto 10 

aSti* 9Kutia ppmä afia on fotamiepette peti op* 

pia olemaan aifaifm järjeStpffeSfä, maitta mpö* 

pään tarmitaan* 

St* 10 jätteen e. p. aitoi tarfaStuS, jonfa 

| perästä toimitettiin fuuri jafo* ©otapatmetutfeen 

) tetpaamat afetettiin pääfiittöjen oifeatte puolelle, 

fiipen fetpaamattomat faimat taaSfin ottaa paif* 

| fanfa mafemmatta puoletta, rniSfä peitä oifean 

| puolen miepet fatfetimat ofaa*ottamitta ja fääti* 

| miltä fitmäptfittä ja fen perästä faimat pe täp* 

| teä raupaSfa fotianfa* 

| äöaiffa me otimme maruStetut faifettaifitla, 

joubuimme me enfimmäifen päimän puotifetta pie* 

neen putaan* ©ignatiStin pStämättifeStä tutfu* 

| muffeSta fofoonnuimme me laitti tuohon paljon 

! puputtuun feittiön ett artettin miereSfä olemaan, 

tattiattomaan ja feinättömään ruotafatiin* £äättä 
l rupefimat npt ufeimmat näpttämään miettimät* 

| fittä, fittä maitta laitti näpttimät oleman fiitä 

*) Sfteibätt refermipalmeluffemme oli nimittäin mää* 

rätti? lentämään §etnäfuun 6 päimästä (Slofnun 4 päi* 

\ toääit* 

5' 
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mielipiteestä että pernefoppa fuuriSfa pöpbälle 
afetetuiSfa fupeiSfa maistui]! oimallifelta, oli luut* 
mintut näStätoäSti tarfoituS nauttia fitä ilman 
lufilatta. 2ttiepiStö ei luntntinfaan mietisfellpt 
lauman, maan mäpäifen atmelun perästä istui 
lo!o lomppania pärppimäsfä tuota paffua perne* 
foppaa fupintaibalta. 2amä teli fen että puutu* 
(iloita luettiin näinä päiminä milffaaSlt IpläSfä, 
fantoin meitfiä ja lapmeleita. 

£pmin pumittama ilmiö, jofa enfimmäifenä 
päimänä (pnnptti (uurta iloifuutta (a naurua, 
oli tuo fuuri muobonmuutoS eli maatetuS, Jota 
toimitettiin ulfona mäellä afepuoneen ebuStaöa. 

Snfin tuli merlilltfin fappate: (otitalfi tai* 
leSfa pffinfertaifuubeSfaan. Sailli maatelappa* 
leet omat tietpsti tepbpt ppmin (uurella mitalta, 
fopiaffi (elä pelaile että ^aamolte. Äumminfin 
on niitä mäpintääntin loimea eri fuuruutta, ja 
niin ppmin talli luin finellifin omat maruStetut 
furenaupalta. ©ittenfuin ttjefulin oli määrän* 
npt itfellenfä joulun talin, oli tuo tirjama joullo 
ppfälfiä npt muuttunut fotamieSfomppaniaffi. 
3oS jolu feifoi loitompana ja fatfeti tätä (ota* 
miesjoultoa, oli panen marmaanlin maifea aja* 
telia että laitti fääbpt ja ammatit olimat täSfä 
ebuStettuina. älateliSmieStä ja tatonpoilaa ei moi* 
nut loitompaa eroittaa ja päimämieS, renti tapi 
läfitpöläinen ei ollut puonomntin puettu tuin ti* 
lanpaltijalaan, maisteri tapi afioitfija. SSJferlit* 
tämää lummintin on että fimiStpS ja fääbpStpS 
painamat laSmoiptn leimanfa, jota ei ote min* 
tään muobonmuutotfen alainen ja jota aina näpt* 
täiffe. ^Jiiin ei tarminnut tosiaan joulun fimiS* 
tpneen, tulipa pän miptn talonpojan tupaan pp* 
määnfä tapi muiben fotamieSien teStuubeSfa tuo* 
pua tuosta tamatfi tulleesta nimitpljeStä Mperra“. 
©amalla tamaila (ai tomppaniaSfa loisteliaampi 
„£e“ moiton „©inuSta“. 

^aitfi fotitattia (aa jola fotamieS malfoifen 
moimiStelupaibam £äntä on ppmin lartea, niin 
ett’ei futaan fptän pefuämmä tahtonut ottaa (itä 
peStäffenfä ilman juuriharjatta. äftutta (itä lu* 
jempi ja fäptännöllifempi oli (e. 

S&alfoifet joita itfelutin (otamieS 
(aa 2 paria, omat pirntuifen temeitä eitä ne ole 
juuri pienoja. Erittäin merlilli(et omat poufun* 
taStut äimän ätti*armaamattoman amaruutenfa 
täpben; poufuntaSfuSfa pitää fotamieS tamalli* 
(eSti laitti pilfufalunfa, mitä päuellä on. ^putlo 

!punSfia moi utpöSfin lahota näfpmättömiin ta* 
pan lätföön. §pmin maileata oli (aaba jotaluta 
paria parpaanpiiuifia poufuja ja (en muolfi ei 
(e ollenfaan perättänpt puomiota joS fämeltiiit 
poufunlapfeet läärittpnä joulun lorttelin merran, 
lopbutimme itfiämme (idä että ne enfimmäi* 
(en pefun perästä tulifimat parpaitfi. Stätä maS* 
ta(i tuo oileubenmufainen (upbe että ne, joilla 
atuSfa oli parpaanpituijet poufut, faimat muoroS* 
tanfa ne enfimmäifen pefun perästä jotaluta 
forttelia Ippentmäffi. 

Sftitä (aappaipin tulee, niin oli pienin (o* 
pima (uurimpaan jallaan tomppaniaSfa. §el* 
posti moi pmmärtää että tämänfofoifet (aappaat 
olimat pian lopuSfa ja että toisten, jolla taptoi* 
mat fäpttää fruunun faappaita, täptpi ottaa ne 
muutamia tuumia liian pilliä. di fe tummin* 
laan mitään paittaa, (itiä Ipppen marren (uu 
on ppmin tapea teträStuun topbatta, niin että 
jalfa ppfpp taneaSti niisfä. 9?itx>iä ojentaiSfa 
pitää maan muistaa että ojennus on fpHä pp* 
mä, mailla faappaat moimat pistää puoli toriteitä 
etemmälfi eteenpäin tuin tumppatin. 

Salin pitää olla ppmin ppStpSjä tafarai* 
molla, ©e on fotafufleluutta; (iten näpttää 
mieS armoffaammalta, maitfei pän pitäifitään 
päätänfä tarpeet)! leitaSfa. Jämä mailutti ntpöS* 
fin lippuun tottuneefen otfaan niin, että (e pa* 
rin päimän älfeerauffen perästä tuli tummanruS* 
teaffi ja ppmin petlälfi ja mipboin (ai punat* 
(enruSlean märin. 

$araS, ppöbptlifin ja felmollifin maate, mitä 
(otamiepellä on, on lumminlin (inelli. £uo (un* 
rt, pitlä, tarfea (otamiepenjinelli, jofa näpltää 
niin jäplältä ja fanleatta, mutta jota (otamieS 
ennen pitfää oppii (uureSti armoittamaan. 6n 

j emmi futfueSfaui (itä pStämälfi, fillä tällä on 
| monta (ellaiSta omaifuutta, jotta juuri omat tun* 
S nuSmerflinä ainoastaan uSfolliftmmille pStämiCe. 
| Suinfa maatimaton, fuinla itfenfä npraamainen 
j ja mpöntpmäinen (e on. di tosiaan (e petä, aina 
< on (e mattaSfa maileina ja maimaloifina aitoina, 
| rajuilmaSfa ja fireäSfä paffafeSfa. ^arabiin ei 
S (e pääfe tietpSti tosiaan, (iipett on (e liian far* 
| lea ja ruma, (illoin (aa pän, unpotettuna ja 
< plönlatfottuna jääbä nurffaanfa. 3oS jolu fpt* 

mä, mprSlpinen ja fateinen päimä tulee, niin 
| (illoin ajatellaan ftnelliä, (illoin on (e IpHä pp* 
> mä. Patioilla, lentältä ja (obanjpSfeeSfä feu* 



raa fe rnpötä, fitä Kartat on fe teptp. ©il¬ 
loin taroaKifeSti fääritään fineöi fotoon ja fan* 
netaan niinfuin fonttia miiteffeistä. Siiloin, fer» 
rotaan, toiminaan tapaptuman että, fun fe fuu* 
tnan ctteiun perästä atoataan fääröStänfä, fiettä 
liietään fuuta, jofa ei ole jaffanui tunfeutua 
läpi. Siätnä uSfoöifin, hiljainen ja raupaöinen 
on Reimaan)a »ahtaan ottanut tuon murpaaman 
nuolen, jofa ofi täpbättp pstämänfä, fctamiepen 

fpbämeen. 
Servon feifoin puoliyön jälfeen toastina fi* 

määristä ptfinäifeöä ruutifeiiarifia tnetfän fifäS* 
jä. @n ntinfäänlaifia faupiStamia rpömäripiS» 
teriöitä Koi fertoa filtä potta, ei pptään taufa* 
uöta maipbettu, ei pptään ihmisolentoa fäpnpt 
tältä ptfinäifeöä paifatta. SlinoaStaan pffinäinen 
lepittä futfi pitjanmerffaan potfutietä, jofa fiitä 
meni opitfe. Sun fc puomafi minun, ppfäptpi 
fe ja fatfeti minua fauman aifaa, feifoeSfani fi* 
neöi päältäni ja fiioääri olattani, marmaanfin 
filfe cbottamaton ja outo näfp. Se ppräpti pii* 
jaa, jofa tuuttamaSti merfitfi »-Sapaa" ja läffi 
fitte jättämään matfaanfa. 

SJtutta pö oli pimeä ja foStea, parmaa fu» 
mu oli taaffoSfa; taimaaöa riippui faiffiatta fpnf* 
fiä paffuja piimiä, niin paffuja että ne metfeiu 
miiStimät maata. Stjattetin faifettaifia näinä pit* 
finä petfinä. SummattiSta on fuinfa ajatuffet 
fucraStanfa moimat muuttua ppbeStä afiaSta toi* 
feen, jotta ebetlifen faneja ei näp oleman mä» 
pintäfään tefemiStä. Sun tepmä oli mennpt pois, 
niin muistui mieleeni fe fatfetmuS, jofa fofo fomp» 
paniatta muutamia päimiä fitten oli ollut, ja fe 
forfea rnatfuStamainen perra, jotta oli popeata ot* 
fopoteteisfa ja jofa fatfeti meitä farfaitta fitmä» 
pffittä, fitte tutin ajattelemaan areStipuonetta, jota 
tefee niin julman maifutuffen fun menee fen opit* 
fe, areStipuoneeSta tenfi ajatus fateerimanfeuteen, 
josta Söiffor §>ugo pupuu ja fiettä fuinfa Sean 
SBatjean farfafi maaranupattifella tamatta £)rio* 
nin raa’an nofaSta, fitte muistin fuinfa fomppa» 
niaSfa eräs joitafuita päimiä ennen oli pubonnut 
ftifuSta ja ollut mäpättä taittaa niSfanfa j. n. 
e. j. n. e. 

SBipboin peräfin ajatuffistani fun tuutin 
pari raSfaSta pifaraa putoaman ruutifettarin ta* 
totte miereSfäni. Silloin puomafin paffut pit* 
met ja mäpän petonafaifena oimatfin että raju* 
ilma oli täpeStpmäSfä. Siltä mätin otin fotonaan 

unpottanut että fineöi oti matfaSfani. 9ipt tn* 
Iin äimän fotonaan ipaStuneeffi, fun muistin fen 
ja fen ppmät emuifuubet. §pmä, ajattelin minä 
ja otin rauhallinen, fpeti rupefifin raju*itma 
riepumaan. SaimaS tuli mietä fpnfemmäffi, män» 
npt pmpäriöäni puojuimat fuin tifut maapan 
faaffa ja fabetta tuli mirtana. Cifi tunnin fain 
mietä feiSta täsfä poStipaifaSfani fateen tätinäS» 
fä, mutta fineöi fuojeti minua täpbeöifeSti. Sun 
fitte tutin fotia, juofft mefi noronaan fineöistä, 
itfe otin fumminfin äimän fuima. Siiteöifeöa 
ajatuffeöa ripustin minä tuon mupfean fineöin 
nurffaanfa, rpömin itfe tamaöeni ja nutuin fp* 
mään uneen enfimmäifen maptini perästä ruuti» 
feöariöa. 

(Snfimmäifiä ja tuuttamaSti mätttämättb* 
mimpiä fotamiepen teptämiä on oppia tefemään 
funnioituSta ja maStaamaan pääöiffojen puput» 
tetuun. Sanat joita jofu pääöiffö moi janoa 
fomppaniaöe omat jofo „ppmää päimää pojat,, 
tapi „ppmin pojat1' ja täpän on fomppanian maS* 
tattama „3umata marjetfoon perra määpetiä" 
taiffa „apferuuS on ilomme perra määpeli". -3a 
tämä pitää oppia fefä ruotfiffi että fuomeffi ja 
menäjäffi. SDtifä jofapäimä tuli fäptettämäffi ja 
fiiS mpösfin pian opittiin oti määpefin termep* 
bpffeen maStaaminen, jofa aina oti fuomatainen. 
Sölutta oti muitafin termeptimiä fuin määpeti ja 
aitta täptpi maStauffeeti liittää pääöifön oifea ar» 
menimi määpeliStä aina fenraatiin aSti. Stcifi* 
naan tapaptui fen muoffi, fun fomppanian päät* 
tiffe fanoi: „ppmin pojat" että fuuri ofa fiireiS* 
fään puttfi „3umala murjetfoon perra määpetiä" 
ja muuta jemmoista. 

Sun fomppania enfin afetettiin, jaettiin fe 
fieten fupteen neljään plutoonaan. Suomea pu* 
pumat ppbiStettiin ppbeffi ptutoenaffi ja täsfä 
oti afemetmoöifia parpaaSta päästä 2JtäntfäIäStä> 
tumuttaan noin 40 fpmmentä. SlinoaStaan ruot* 
fia pupumaifet tefimät fantoin noin 40 miepen 
fuuruifen ptutoonan. Saiffi muut, tumuttaan 
ppteenfä mäpän enemmän fuin uämät, jotta pm* 
märfimät molempia fietiä, rnuoboStimat faffi ptu* 
toonaa. Sätnä jafo pibettiin aina paitfi fomp* 
panian äffiiSfeiSfä, joöoin fofo fomppania afetet» 
tiin pituuben mutaan. UJhttta paitfi näitä nel* 
jää ptutoonaa fpntpi pian niin futfuttu „miibeS 
ptutoona", noin fpntmenen miepen fuuruinen, jo* 
pon fuutui femmoifet, joiöa ei oöut taipumusta 
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Jotapaltoeluffeen. £ä$fä ptutoonaSfa erittäittfin 
fätoi äffiifi iteroin ©teen Duncan tapaan, to* 
mantofanojen oppiminen toieraalla teettäjän tie* 
lellä cti tietysti melfein teoittomaton toaifeuS. 
©itä täytettiin tinjamarfiSfa, fplfintarfiSfa ja 
juoffumarfiSfa ristiin rastiin pitfin atearata fent» 
tää, ja fufa teoi fertoa niibett aSfeleiben imuun 
mitä otettiin. g)tfi tunnusti epäilptfiSfään oifein 
„ett’ei fortoat fetitä": hän et teciitut huomata mi» 
tään eroituSta ,(ttaptetf<yoo’tt" ja r,rufdpatooftta’n‘‘ 
teätiöä. 3Jiitä oti terättä? ©etlaifia miehiä 
feuraa fiinä tatoatlifeSti huono onni; niin että 
jos jofu artoiolta teli jonfun fitoääriliitteen, oli 
fe aina tietpsti »äärin, älinoa !eino oli toil= 
laista fumppaliinfa teierellä ja tehbä fen mutaan. 

3Jtifä faattoi toääpelin ja ataupfeerit tus* 
f astumaan oli taljti. Of a referteiläifiä piti niin \ 
futfuttua lehmäntattia. ©e on, Peitän aSteleenfa 

1 oliteat ai»an fäännottomiä, pe eiteät astuneet 
| oifealta eitä määrältä jalalla, teaan ottiteat aS< 
| teleenfa feSfefiä muiben astetta. 

SBiibeS plutoona tuli fiiS fyllin tunnetutfi, 
| ja jofainen fen jäfen tuutuifaffi foto fomppaniaS* 
J fa. Sirutta pe oliteat teäfpmättömiä ja itfepäi* 
| fiä, nämät toiibeS^ptutoonataifet. 9)pteifen äffii- 

fin loputtua, tuulimme ufein näiben ätfeeratean 
ja marSfitean toribooreisfa, ja me faimme taas* 
fin näytä fananlaSfun fäpteän toteen, apferuuS 
totean onnen tooittaa, fillä fuufauben lopulla 
toettiin nämä jo pistää riittien toätiin. Öitulem* 
me että moni näistäfin pffintertaifista, färfi* 
toällifiStä ja uutteroiSta, jotta rauhan aitana 
äffeeratoat ©teen ©uftoan tapaan »ielä terran 
tun toaabitaan tietäteät fotia ©teen SDuftoatt 
tapaan. 

§eljtngt@fa, S. gren4ett'in ja ^ojati tuona, 1883. 
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3lrtibt, Soijanne^, postilla eli muotisten ©un; 
nuntrti: ja 3ul)lapäiroäin ©roanfeliumien ^en- 
geCifiä ja rafentamaifta felitpffiä. 9tuotfin 
fieteötä fuomentanut ©eorg ■Jttonett. Kolmas 
painos, ©ib. 7 ©ml. 

3lurelitt3 SluguStinoit, §ippon entifen pispan, 
Käfitirja ja faljbaffesfiftä puljeita jumalan 
fansfa, fuomentanut ©. ®al;Iberg, 50 p:iä. 

Sityfer, 3?., §erätpS=ljuuto fääntpmättömitte, 
lääntymään ja elämään, ©uomentanut ©ust. 
®at)lberg. Soinen painos. 75 p:iä. 

Eersier, Eugene, Ihmis-suvun synnin ja armon 
yhteisyydestä. Uskonnollinen puhe. Kään¬ 
nös. 1 Smk. 

SeSfer, S., Sefuffen lorottaminen tuumaan, 
tattia: felitpffiä Sefuffen plösnoufemifesta 
tuotteista, ilmaantumifesta opetuslapfitteufa, 
taircaafen astumifesta ja istumifesta Sfän 
oiteaffa lähellä, ©alfan tielestä fääntänpt 
®. S). 1 ©ml. 25 p:iä. 

Sctyltyemtn Säljti. 3oulule£)ti mantioitte ja nuo¬ 
rille. 25 p;iä. 

Sctf, 3. SSalituita Kristittifiä puheita. ©uo= 
mennos. 2 ©m. 

Siutton, ©en ijantaittifen ja taittimaltian 
Kuntnfaan Sefulfen Kristuffen sfMjä ©ota 
pimepben ntytinata maltaan iEjmifen fie= 
lusta. @. 9Jt— n fuomentanut ntotfin tie; 
Iestä. ©ib. 3 ©ml. 

— Kristityn ja Kristityn lesten maettul. helppo; 
hintainen painos funnuntailouluja ja totia 
marten. Kaunistettu 95:ttä tumatta. 1 ©tul. 
75 p:iä. 

— Kertomus Ijengettifistä totemutfistaan. £p; 
lennetty fuomennos. 60 p:iä. 

©eberftröm, SI)., Saeten postitta. Spljpitä f aan 
noja lapfitte eräältä lasten ijstämältä. ©mu 
mentanut St— a 1 ©ml. 

Clodd, Eilr.. Ihmiskunnan lapsuuden-ikä. Ly- 

ft rt k i v f ** \ it* 
hyt kertomus ihmisen alkuperästä. Ruot¬ 
sin kielestä suomensi Juho Jäykkä. 1 Smk. 

©pä=usfon rangaistus nätjtämä Suutalaifisfa, 
jotta omat ftyljäneet mailmait SÖapaljtajan 
Sefutfen Kristuffen. 20 p:iä. 

^ttntjen, $. 9J?V Kopsitte ja riftaiffe. fjtyfiän 
Raamatun mutaan, ©uomentanut 31. 2>. 
SGBeänanen. 1 ©mt. 40 p:iä. 

— SSanfinroartia sftyilippisfä. gefofirj. 16: 23 
—36. Utuotfin fieleStä fuomennettu. 20 p:iä. 

Sritfcf), 31., hengellinen mprrljamhfimppu, eli 
fpbäntä färtemä ja liituttama maroitus ntei; 
bän tattiin 2Bopastajamme ja lunastajamme 
Sefutfen Kristuffen färfimifen ja fuoleman 
alinomaifeen tutfimifeen. ©nfiferta präntätty 
rouonna 1685. Sutfjin eli San elän tieteitä 
fuomeffi tääntänpt S- h- £>ifonut ja pränt; 
tiin fuStantanut h- ©ib. 50 p:iä. 

Siutcfe, O., Kristittifiä fpfpmpsmertfejä, elifä 
fuinfa elämän roaifeammisfa fpfpmptfisfä ja 
niiben ratfaifemifesfa moibaan tietää, mitä 
on Sumalan taf)to. Sifäps tjengettifeen ten 
roepben hoitoon. Suomennos. • 75 p:iä. 

©oföiicr, 3-, Sefus iljmifen fpbäntä folfuttama. 
©uomentanut Saatto Saafonpoila. Soinen 
painos. 40 p:iä, 

herätyshuuto. 20 p:iä. 
Sttptnn, 31. 3B., ^Raamatun fetitpffiä. Y. gäsfä 

miibemtesfä rotyosfa on felitettpnä: ©faian 
ennustus (49—66); fpaaroatin läEjetpsEirja 
tttomalaifitte. I; ipaamolin epistolat 2f)esfa= 
lonifalaifitte; fflaamalin niin tutfutut mirfa; 
firjat eli epistolat Situffette ja Stmotyeuf; 
fette; hoidin ennustus I. 7 ©mt. 

— VI. SäSfä fuubennesfa roiljosfa on felitet; 
tpnä: ©jedjielin ennustus. (21—48 lunnit); 
ttJomalaisepistoIat. II; ja fpaamaliit enfi; 
rnäinen epistola Korintilaifitte (1 — 7 lufua). 
5 ©mt. 



2 IBfonnofiifta ftrjoja. 

Stiptott, 31. 38./ Raamatun jelitplfiä. VII. 
Säsjä jeitfemännesjä roiljosja on jelitettpnä. 
©ananlaslmSaamattu. korintiläisepistolat. 
II. Soljatoieljen eroanleliumi. I. 3 ©nti 
50 p:iä. 

— ©itmäplfiä 17 ja 18 rauofifatain IjerätpS: 
ten jelä teologisten rientoja Ijistorialjan. 
50 p:iä. 

Söt!te§, S* 31., 3oljbatu§ ja loljbutits niille, jotta 
oraat murEseellifet pelastui jestan ja. Suonten: 
lanta 6. £). Sojeniuljen ruotjennoifesta. 
©ib. 80 p:iä. 

Sejuffen ©anoja. koloeHut „UsloHinen 2u= 
paaja", „3efttlfen mieli", p. m. lirjain telijii. 
Suomennos. 25 p:iä. 

Sefulfen mieli. 25 p:iä. 
Sobirt .flirja. §ebrean aliuiieleStä ttuji Jäännös, 

josja raanljaa ^pljän Raamatun juonien: 
nosta on maljbottijimmastt noubatettul StP; 
liajuomennoslomitean ja muitten Raamatun 
pstäroien tarlaSteltaraalji painoon toimitta: 
nut ©abr. ©eitlin, Sutualuusopin ^rojesjori- 
25 p:iä. 

Suutalaisten naimifista jelitps pipliaa jeuta= 
ten. 50 p:iä. 

Snttmnntljci', %, 38., $D:r, ©alonto ja ©ulamitti. 
©aarnoja korliasta 2Beijusta. ©uomennet: 
tuja. Soinen painos, ©ib. 1 ©ml. 75 p:iä. 

®urtj, Soi). kristillinen Uslonrappi, @raan= 
feliumillijen ©euvalunnan opin mulaan. 3- 
28. Sturmanuiu juomentama neljännestä 
jaljalaifesta painoljesta. Soinen painos, 
©ib. 2 ©ml. 

8iubl)!ab, 3. Sf., Siellä. Stjfjptäifiä tutlistele= 
muijia lunalin päiraänä rouobesja. ©uo= 
mentanut 3- £)Sl. Sannljotm. ©ib. 3 ©mi. 

Sutljer, Sf uitti, Sol)t., kirllo.-postilla. @raan= 
- leliumi ja Epistolan jaarnat. Spljenji greb. 

Secliarbt ja 28. grebrilsjon. ©ib. 5 ©ml. 
— Sippilirja. ©ttomennos. 75 p:iä. 
— hengellinen 3larre=aitta. ©ijältäraä iaiji 

ojaa. (snfimäinen oja fijältää: Spljyraiä tut= 
iisteletnuijia lunalin päiraänä rouobesja. Soi= 
rten oja jijättää: SutliStemuifia 2BanljaSta 
ja Uuhesta Sestamentista otetuin ainetten 
jotjbosta, jefä muutamia Soljtori Sutlieruljen 
IjengeUijiä laujelmia p. m. ©uomentanut 
g. JD. S)- m. ©ib. 2 ©ml. 

Sol)t. Startti Vutlier. ©ämaierta. 25 p:iä. 

Suteruifen nuorttuben elämä, historiallinen iu= 
raaelma. Selmpt Sferle b’2lubignen mu= 
taan S:ri 6. Sameus. Suotfista jometita= 
nut @. 3- 23lom. 1 ©mi. 75 p:iä. 

Suterus lobisjanja ja pstäroäinjä parisja ra. 
1525 -1546. historian mutaan luroaiKut 
31. öistora. Suotfiifi roapaasti lääntänpt 
S:ri 6. Sacljeus ja jiitä juomentanut @. 3- 
Sioin. 2 ©ml. 

Lönnrot, (Sliab, 2Bäliaiiaineit ©uomalainen 2Bir= 
jilirja. Uubestaan lorjattu ja neliaänijillä 
nuoteilla raarustettu laitos. Sib. 3 ©ml. 
50 p:iä. ©ib. 4 ©mi. 50 p:iä. 

Steibän heitämme Sejufjen kristufjen tapjmu 
beinlirja, niin mpös Iplppläitten tieto Seitjeestä 
Mariasta ja Itänen roanljitumistanja 3oa= 
timista ja 2lnnasta. ©uomelfi iäännettp. ku= 
tuilla lannistettu. Uubistettu lolmas painos. 
40 penniä. 

Slummit, 3, 38., ©etäit opetuijia fielrotieteesjä, 
ajatteleraatfe lanjaHe luettaroalji. 40 p:iä. 

Siuutamia efimerllijä Suutalan roarjeleroasta ja 
raniajeroasta läsnäolosta. 10 p:iä. 

Sfuutamien spyljän Saarnatun roärjpjen lyijyjä 
jelitpljiä. 20 p:ä. 

Seonber, 9liig., Sfuistelmia Syljän krpjosto= 
tuon ja Soljannes huojut elämästä. 9iuot= 
fin lielestä juomennettuja. 60 p:iä. 

fontopibnn, Gmf, Slutuuben oppi luonnoHi: 
jesja järjestpljesjänjä, nuorille ja plftnlertai: 
jille. Suotfista juomennettu. 10 p:iä. 

spjaltari. ©ib. 50 p:iä. 
Säilöistä parljain, lailla ©unnuntai-päiroän oi= 

Jean raiettämijen fitmattS tpötäteleroäHe jää= 
bpHe, mpös ^eibätt ajatlijen onnenja juljteen. 
kirjoitettu ©iotlantilaijen yrttitarhan--tjoita: 
jäit tpttäreltä. ©uomentanut 6. S. 25 p:iä. 

SflP, Sf. SumalanlaSteu erinlaltaijuubeSta 
ja pljinlaltaijuubesta täsjä elämäsjä. ©uo= 
mennos ruotftsta. 80 p:iä. 

©dlcrgren, S* Stinoa tie ijaniaillijeen elä: 
mään kristillijesjä jaarnasja. Soinen ljel= 
luntafpäiroänä 1826. Suotfista juonten: 
nettu. 35 p:iä. 

©Ijrecn, S* kristillinen njatusmlmanalfa, 
fijäHänjä pitämä Ipljpfäifiä joljteita Sumalal* 
lifiin ajatulfiin, erinäijisjä afianljaaroisja ja 
tiloisfa. Neljännen ruotjin Jielijen plös= 
panon jofjbatuljeUa juomennettu. 40 p:iä. 
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©precn, f. 3Jlat!u§tajat elämän ja fuolemavt 
tiellä, talli tobiätutjra usfon ja epäuäton eri= 
laifeöta rooimaSta, fefä elämäfifä, että roarfiiu 
Iin fuolema£)etfe§jä. ©uomeno§. 80 penniä. 

£ol)tori Superin opin tjbin eli autuuben tunto 
fpnteimme anteelfi faamifeffi ja rauljaffi 
malan fansja. Strmou järjestöjen felitpf; 
fenä firjoittanut sp. @ier§. ©uomem 
tama. 50 p:iä. 

Sollesjott, 'j.',, ©letto Äristittp ? Säntän tarpeet 
lifen tunnon tpfpmptfen laifitle, jolla .fltis- 
tuffeen fastctut omat, on ennen maniaan 
faarnaöfa lälmmuätsuä funnuntaina uubem 
muobett päiroästä. ©uomeffi toimittanut S* 
■Kolin. 40 p:iä. 

Suomaa kempin firjan, JlrtStutfeu feuraamU 
fcSta, fuomenti 6. S- Äemelti. Uuft (efilcE)- 

. bcn) painoa, ©ib. 1 ©ml. 20 p:iä. 
Uitben testamentin firjoittajien, ©roatigelistaen 

ja 2lpoötolien, Ipljp elämäkerta. 20 p:iä. 
UstoHiuen Supaaja. 25 p:iä. 

Uäfon tunnustus, ojettu ©uuriroaltiaHe KeifariHe 
Kaarle toiibenneHe §errain=päiroittä 2tugsbur= 
gin faupungisfa ro. 1530. Saiman tielifestä 
fuomentanut ©ustaf Sahlberg. 50 p:iä. 

Usfon roanfiursfaus. 30 pää. 
2Baettu§=roirret tiellä tatroaHifeen fioniiit. $pm= 

menennestä ruotjalaifeSta painolfeäta fuomen= 
nettu. ©ib. 75 pää. 

SSurclmg, ^Uitero, ©aatanto tuonelaan, eli ilmoita 
teitä miten meifäläifet luoHeenkorjauskaroat 
omat muobostuneet. 50 pää. 

SBiifitoista erinomaista efimerltiä Suutalan ilj- 
meellifista teistä fieluja IjerättäeSjänjä. 30 
penniä. 

Sfääristä ÄrietulfiSta ja määristä profeettaista, 
joita Söapaljtajainme, 3>ejus Kristus ennusti 
tuleroaffi ntailmaan -Katti). 24 lu’usfa. 15 p. 

^teinen mailman tjistoria, Raamatun hengen 
mutaan terroiltu, perheitä ja Jouluja roar= 
teit. käännös tuubennesta faffalaijesta pai= 
notfeäta. 1 ©tnt. 50 pää. 

§hUvm- ftt iilimutiiiccHifia 

SUjlqttfift, 2U Muistelmia malloilta 2SenäjäHä 
umoftna 1854-1858. 4 ©m!. 

Aspelin, J. K., Savonlinna 1475 — 1875. Kuusi 
puupiirrosta ja neljä asemakarttaa. 2 Smk. 

Biografinen Nimikirja. Elämäkertoja Suomen 
entisiltä ja ny ky ajoilta. Toimittanut Suo¬ 
men Historiallinen Seura. Sid. 32 Smk. 

Slamftebt, ©$!., Äunmelmia 1808 rouoben fo? 
basta ©uomesfa. 1 ©ml. 20 p:icL 

gortuiau, «§., Mailman §istoriam2litta. Äerto^ 
muffia ja luormeluttmelmia ijleifeötä Ijisto^ 
nasta, Suomennos. lm of a. 2 ©m! 50 p. 

Ueiivitld, Fr. yoh, Maan kansat ja valtakunnat. 
Saksan kielestä suomentanut N. Hauvonen. 
I. Europa. 48 puupiirroskaan kanssa. 
Nid. 3 Smk. 50 p:iä. Sid. 4 Smk. 50 p:iä. 

Ignatius, K. E. F., Tilastollinen käsikirja Suo¬ 
menmaalle. Nid. 4 Smk. Sid. 5 Smk. 

75 p:iä. 
— Suomen Suuri-ruhtinakunta. Tilastollisia 

tietoja. Suomentanut P E. E. 2 Smk 

Ignatius, K. E. F., Suomen maantiede kansa¬ 
laisille. Suomalaisen Kirjallisuuden Seu¬ 
ran antaman toimen johdosta kirjoittanut 
K. E. F. Ignatius. I. Yleinen katsaus 
maahan ja kansaan, kartoilla ja kuvilla 
varustettu. Ensim. vihko. Kahdellakar- 
talla. 3 Smk. 50 p.iä. 

Tämä teos ilmestyy vihottain ja tulee 
täyttämään noin 35 arkkia, jaettuina kol¬ 
meen vihkoon, joista jokainen on oleva mel¬ 
kein samankokoinen kuin tämä ensimäinen. 
Se on sisältävä seuraavat 20 lukua: 

I. Nimi, asema ja suuruus. — II. Ympä¬ 
rillä olevat meret. — III. Maan pintasuh- 
teet ja ulkomuoto. — IV. Silmäys Suo¬ 
men geologillisiin oloihin. — V. Vuoret.— 
VI. Hydrografia. — VII. Ilman-ala. — 
VIIL Kasvikunta. — IX. Eläinkunta. — X. 
Suomenmaan asuttamisen historia. — XI. 
Maan väestö. — XII. Vaiheet väestössä. 
— XIII. Elinkeinot. Maanviljelys apu- 
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toimineen. — XIV. Elinkeinot, jatkoa. 
Vuoriteollisuus. — XV. Elinkeinot, jatkoa. 
Kotiteollisuus. Käsityöt ja tehtaat. — XVI. 
Kauppa ja meriliike. XVII. Raha-asiat. — 
XVIII. Henkinen sivistys. - XIX. Elämän¬ 
laatu ja tavat. — XX. Valtiolliset ja hallin¬ 
nolliset olot. 

Hinta määrätään kunkin vihon arkki- 
luvun mukaan, jolloin lasketaan 30 pen¬ 
niä arkilta, kartat ja kuvat siihen luettuina. 

Rajaani, 3olj. grebr., Suomen historia. @n= 
fimäinen oja: paJanuuben ja paarotnuslon 
ajat. UnbiStettu laitos. 2 SmJ. 50 p:iä- 

Raftiaaii, Karl, ja £tjor Priimus, 9)taantieteel= 
lifia fmoaelmia eritpifistä maista ja Jan= 
joista. Kirja Jouluille ja Jobeille. Roiman; 
uesta parannetusta painoJjeSta fuomentanut 
ja Suomea JosJeroan ojan lifäitnpt K. K—s= 
Sib. 2 SmJ. 50 p:iä. 

RoMinctt, f)rjö, Suomen Janjan Ijistoria. Soi; 
nett, uubistettu painos. 9'iib. 6 SmJ. Sib. 
7 SmJ. 

Ruroaeltnia jobasta 2Benäjätt ja Surliu toäliHä 
1877—78 paraiteit läljteitten mulaan ja ma= 
rustettuna juurelta jouJolta Jumia: muoto; 
Jumilla, tappeluJuraiUa, paiJanluroiHa jeJä 
Jartatta. Sib. 3 SmJ. 

SJierliEifiä tappeluita ja tapauJfia historian alalta. 
(SuomennoJjia). I. 1 SmJ. 50 p:iä. 

PJettrman, St., SanaJirja pleifeit jimistpJfeen 
Juulumia tietoja marten. 75 p:iä. ruiljJolta. 

Sättii itpt arrooifatte pleijöHe tarjotulla „Sana; 
Jirjatta pleijcen jimistpJfeen litiumia tietoja 
marten" tarJoitetaan Ijanltia jofaijetle Jirjal; 
lijuitben ja fanomalel)biStött Jäpttäjätle opas, 
jonJa amulla tjän helposti moi jaaba jelJoa 
janoista ja afroista, jotta jatturoat olemaan 
Ijänefte outoja ja tuntemattomia. Soiroou tällä 
tjelpoittaroani JanfaflislirjaEifuuben Jäpttä; 
mistä ja lemittämistä JaiJfiin Janjan Jerrof; 
jiin, jonJa muoJji olenJin pannut Jirjan Elin- 
nau niin attjaijelfi, että fitte jiinä juljteesfa 
ei mebä roertoja mitään SuomeSfa ilmaan; 
tunut tirjatlinen tuote. 

Kirja on annettaroa Jorteintaan 12 mi= 
IjoSfa. -©intä tustatin raitiosta on olema 
75 penniä ja toto Jirjan tjiuta jiis 60 ar= 
tin totoijena, ainoastaan 9 marJJaa, jota 
junnua jaettuna toto ilmaantumifen ajatte 
on niin mitätön, ett’ei jen pitäifi estää pt)tä= 
Jään Jirjallijuubeit miljetijää tätä Jirjaa it= 
jeUenjä tjanJtimaSta, jota outin ollut tartoi= 
tutjeni jen JuStantamifeEa. 

Railillani!, Alfred, Venäjän historia vanhemmista 
ajoista alkaen vuoteen 1877. Sisältää 3 
Venäjän maan kartta. Muodostamalla suo¬ 
mentanut P. Hannikainen. 6 Smk. 

Suomen SuurirulRinasJunnan perustuslait pnnä 
Siite. 4 SmJ. 

SBääpeli Semminfäifen päimätirja. Suomen Jaar= 
tin rettestä Konstantinopolin muurien ebus= 
taEe. SBuoftna 1877-1878. 1 SmJ. 50 p. 

il il u h d li t v j a 11 i f li u 11 ti* 
Romaneja, il e rt o tuuli fin, Runoelmia fekä Mäptelmä=kirjaUi|uutta. 

Sllutqmijt. (L Kappeli. Kertoelma. Soi; 
nen painos. 40 p:iä. 

— Naapurit SEerenjaaristosja, tarina JanfaEe 
luettamaJfi Jirjoitettu. -Jtuotfista juonten; 
nettu. 25 p:iä. 

Uinnilla taiJEa juomennotjia ultomaalaisten Jäit; 
niistä JirjaEijuubeSta. EBuonna 1846. II. 
©rätäs. jutelma £)ljlenjcl)lägeriltä. 80 p. 

— V vihko sisältää seuraavain arvokasten 
kirjailijain käsialaa runollista: E. M. Fran¬ 

zenin, J. L. Runebergin, Fr. Cygn8eus’en 
Z. Topelius’en, Es. Tegnerin; suora¬ 
sanaista: J. W. Snellmanin, J. J. Ner¬ 
vanderin, Z. Topelius’en, G. W. Wallin’in, 
K. Chydenius’en, E. Lönnrotin, M. A. 
Castrenin ja J. L. Runebergin. 2 Smk. 

Ulitcrbacfi, PcrtljoJb, Suofeppi luntesja eli onnet; 
tomus mailjteletjta oitnelfi. Sarina. Suo= 
mentanut UMaliaS ©ostianber. 9cib. 1 SmJ. 
Sib. 2 SmJ. 
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Ktuerbadj, SBertljolb, EBilumihana. Suomennos. 
9%. 3 ©mt ©ib. 4 ©ml. 75 p:iä. 

3lurittgonjäteen lertotn. 9i:o 1. Katjo Kaitito!ir= 
jattifuutta. II. 

Sencbif, |R., Katjo 9iäi)telinä;lirjaHif. lm toihlo. 
Björnstjerna-Björnson, Leonarda. Katso Kauno¬ 

kirjan. IY. 
SSjimtftjema iöiöntfou, Siloinen poila. Etorjan; 

{telestä juotnenfi <£. S- Sahlberg. 1 ©ml. 
20 p:iä. 

iöecd)cr ©toitte, Kulintoerfloja. Katjo Kaunolir; 
jaa. IX. 

iBicmer, grebrila, iperlje. Katjo KaunolirjaH. XII. 
©hailin, fani IB. blt, tötatlustnsretlet lesluSljri; 

tasja. ©uomentanut 31. -öautoonen. 28a; 
rustettu 41 fumalttt ia tthbeEä lartaHa. ©ib. 

7 ©ml. 
Cooper, James Fenimore, Kuvauksia metsäelä- 

mästä sivistyksen äärimmäisillä rajoilla 
eli Natty Bumpon elämänvaiheet pohjois 
amerikan iudianien parissa. Ruotsin kie¬ 
lestä suomentanut K. E. S. 2 Smk. 50 p. 

2>icfeub, (£1)., ©olea fijareni. Katjo Bomaneja 
ja Keri III toihlo. 

— ©ifat Etoja. Ylatfo fatna VII roiEilo. 
Siradjmait, §•/ Kalfi laulausta. siat]o jama IV 

toihlo. 
„©t maan hutoilji" Eko 1 Eteutooja ja ofoitulfia 

piltulasten Ijoibosfa. Slntanut sjirofesfori 
Hjalmar Elbelitt. ©uontettnos. 20 p:ä. 

— Eko 2. Kalfi Ipnäelmää jpella Suomaan; 
pojalta, ©nfimäinen: Kaarle ll:s IjetooS; 
lauppiaana. Soinen: Siunattu joululahja. 
Suomennos. 20 p:iä. 

— Eko 3. EJtuutaman juomarin elämä ja tuo; 
lema. gojimpaus lerrottu (Suo SIbantilta. 
©uomennettu. 20 p:iä. 

— Eko 4. EBuonon Himo, pieni jutelma Ippti; 
rattailta. Kirjoittanut SonaS £ie. ©uo= 
mentanut gerb. Kihlman. 20 p:iä. 

(Suo, Slbami huutaman juotu. Katjo „©i maan 
hutoilji". 

(Srääu löpljäit mutta Sumalata pellääroäijen 
nuorulaijeit ero rallateta roanljemmtetanfa, 
luin mpös hätien erinomainen otutenfa ntaail; 
masja. Ktuotfteta ftiomentanut gr. Kthlgioift. 
40 p:iä. 

goc, Se, Etobinpoila Kettujen ihnteeHijet elä; 
mämoaiheet. ©uomentatna. £). ©. 75 p. 

Kirja, jola on toalaistu toiibeEä ptutpiirtol; 
jetta ja lailliin lattjait lirjaStoihiin, jottla 
touolfi je ottlin painettu ujeimmiHa ©uroopan 
lielillä, jttomeljilin ujeampatta eri teoljena. 

grii§, 3- H., Katjo KaunolirjaH. XIII. 
©enotoetoa tahi tcrtomite xjhben juntalijen routnan 

miattomasta lärfimifeStä. 31. Eiätij, faijasta 
juomentanut. Eteljäs painos. 1 ©ml. 

„©enotoetoa on plfi launimmista ja lii; 
futtaroammista ntuittoijen ajan fertomutfista. 
Sliottu lailille hanoille iljmijille, mutta crin= 
omattain äiteiHe ja lapfitte. Sätitä painos 
on fauntetettu lutoaHa, jola ojoittaa ©eno; 
tuetoa lortoesja lapjenja ja peuran latteja. 

©ummetus, f. 3-, jperitäänfö toihalin? Katjo 
Bomaneja ja Kertoin. I toihlo. 

fjautufainett, fp., jpitäjäamlirjasto, opilft ja hu= 
toilfi ©uomen pereiHe. 1 ©nti. 25 pää. 

Uertz, Henrik, Kuningas Ren6’n tytär. Lyryl- 
linen drama yhdessä näytöksessä. Suo¬ 
mentanut J. Enlund. 2 Smk. 

|jtHcr, 3B. h., Kotta=2Bappu. Katjo Etomaneja 
ja Kert. III toihlo. 

Snterinf äären tpttö. jutelma. Etuotfista juo; 
mennettu, 1 ©ml. 20 p:tä. 

gtottfen, £., £>jampEärt ja hänen ntiuiänjä. 
Katjo Bomaneja ja Kertom. VI toihlo- 

Sattjou, f., jper ja SBergit. ©aitta. VI toihlo. 
„ „ Starit ©Ijölte. ©ama. VI toihlo. 
„ „ Siro. ©ama. VII toihlo. 
„ „ Kumottu, ©ama. VIII lotljlo. 

Sesfitan Kiiti. ©uontemtos. Soinen painos. 
35 p:ä. 

3i>fai, jötar, jjjalolaijen päitoälirja. Katjo Eio= 
maneja ja Kertom. III. 

Kanjan fSstätoä. KutoiEa marustettu lanjatt 
lehti. 1877. .‘pänett EJtajeSteetinfa Keijari 
Kllelfattber II muotolutoaEa felä 47 puit; 
piirroljen lanSfa. 3 ©ml. 

Kanjan §j§tätoä. 1882. 4 ©ml. 
Kaulaa. Kertoelmia Klafiatt aloilta. Suomen; 

no§. 50:Hä lutoaEa. 1 ©ml 
KauuoftrjaUijuutta: 

I. Etaifen huatntt. Eftpsterio neljäöjä lerto; 
ntulfeSja. Kirjoittanut SBillie ©oEinS. ©uo; 
menji 31. £). g. 75 p:iä. 

II. Kluringonjäteen lertomulfia. Eko 1. Sulo 
uuteen totiin, ©uomenttoä englantilaijen 
alluteoljen 4tetä painoljesta. — 60 p:iä. 
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III. Solju 3«9on Ejenft tafji fuodutlo mai elämä? 
kirjottanut SBiltie (Soilina. ©uomenft 31. 
£). g. 75 p:iä. 

IV. Leonarda. Näytelmä neljässä tapauk¬ 
sessa Björnstjerna Björnson. Suomentanut 
J. Enlund. 1 Smk. 50 p:iä. 

V. Abdallah eli nelilehtinen apila. Arabia¬ 
lainen kertomus. Jutellut Edv. Labou- 
laye. Suomentanut R. Mellin. 

VI. Alhambra Kirjoittanut Washington Ir¬ 
ving. Suomentanut R. Mellin. 3 Smk. 

VII. Soitannollisia satuja ja jutelmia. Kir¬ 
joittanut Elise Polko. Suomeksi sommitel¬ 
lut Ferd. Ahlman. I. 1 Smk. 

VIII. Sairainani. lomani SBalter ©cotilta. 
©nglannin tielestä fuomennettu. Söarustettu 
10:llä tumalla. 4 ©mt. 50 p:iä. 

IX. Sutinroertfoja eli pieniä tomupiiloja, jotta 
fotioimeamnte Ijaittaamat. 3JirS ©arriet 33ee= 
djer ©tornilta. „2Ije (Sljtmuetj (Somerin" 
mutaan fuomentanut —p—n. 75 p:iä. 

X. Hartin fpaj. kertoi xsules SBerne. ©uo- 
ntettfi 31. £>. $. 50 p:iä. 

XI. kobiton. kertoili gritj Jieuter. ©uo= 
menft 31. £). g. 75 p:ia. 

XII. kumautft jotapäimäifeMä elämästä. SjJerfje. 
kirjoittanut grebrifa Sremer. ©uomenta= 
nut £. ©. 4 ©mt. 

XIII. Saila eli furoaelmia Utuijau rannoilta, 
kirjoittanut 3- 31. $riis. 9torjan Pielestä 
fuomennettu. 3 ©mt. 

Koitar. Savo-Karjalaisen osakunnan Albumi. 
I. Kahden soitantolehden kanssa. 2 Smk. 

Koitar. III. Neljällä soitantolehden kanssa. 
2 Smk. 50 p:ä. 

Sal)Mtlal]e, (S, Sibbo liat), katfo kaunotirjall. V. 
fjie, 3-, SBuonon kinto. katfo „6i maan l)u= 

mitfi". 4. 
Sutemifia ©uomen tanfau Ijpöbptft, ©aroo=kar= 

jalaiöten oppimaiden toimittamia. II. 70 p. 
— III. 60 p:iä. 
SDtaalta ja mereltä eli totona mattatertomutfia 

taittein aitojen tuulumista löptöretteilijöistä 
SRarco polosta meibän aifoipin asti. I. SJiarco 
fjjolo, (Solumbo, 2Basco bi ©auta. ©uo= 
mennotfia. 40 p:iä. 

Mansikoita ja Mustikoita. I. 2 Smk. 40 p. 
„ „ „ III. 2 Smk. 

SJiatfafertomutfia. I. katfo Jtidjter. 

fDtauri Sötai, Maltaita fufulaifta. katfo 3to = 
maneja ja kert VIII mil)to. 

Saita mummo tertoi. ©ama. IV rotjjfo. 
Mterfillifiä tappeluita ja tapauffia historian 

alalta, (©uomennoffta). I. 1 ©mt. 50 
penniä. 

fflfolmre SBälinäincn naiminen, katfo 9täptelinä= 
tirjaU. 2:nen mitjfo. 

9täptelmä=tirjaHifuutta: 
Imen mitjfo. Miitamfia. 3lmeitpS ptjbeäfä näij= 

töffeafä. St. 33enebip’in tefemä. ©alfan tie; 
Iestä mittailemalla fuomentanut 31. öffatten. 
40 p:iä. 

2:nen reitjfo. Söäfinäinen naiminen. 3lmeitpS 
pljbesfä näptöffesfä, SJtolieren teleinä. 9tan§; 
tan tielestä fuomennettu. 40 p:iä. 

3:s roisto, kutta tultain fuitfistoöfa. kontebia 
pl)be§fä näptöffeafä. Muotfalaifesta fitora= 
fanaifeata runotfi mutaiHut 31. Mafjtonen 
75 p:iä. 

Oksanen, A., Säkeniä. Kokous runoelmia. Nel¬ 
jäs, enännetty painos. Nid. 3 Sm. 50 
p:iä. Sid. 5 Sm. 

Pohjolon puolukoita. Keräymä runoja, suo¬ 
mennoksia ja alkuperäisiä, sepinnut G. 
G. F. 1 Smk 50 p:iä. 

jjJolfo, (S , ©oitann. fatuja ja jutelmia, katfo 
kaunotirjall. VII. 

fJtciljl, 3. ©., ©erran muofi. katfo Stomaneja 
ja kerto nt. IV miljto. 

Meuler, g\, kobiton. katfo kaunotirjall. XI 
miljto. 

Miller, X- , Mtatfafertomuffia. I. £)n= 
neton matta ©ampiaista ©:t gljotnaafaarelle 
fetä paluumatta Stero=gJortiu tantta köpen= 
Raminaan, ©uomentanut St. ©—n. 1 ©tn. 

3iiebl, ^Maalarin maine, katfo Siontaneja 
ja kertoili. IV roiljfo. 

Dticljel, S. ©., Saupeubcti tijöt. katfa fanta. 
VII miljto 

Monnmcja ja Itcttoiniiifia. 
I miljto: 1. Sarina, fpntpmäfanpungiataui faatu. 

(Englannin Pielestä fuomennettu. 
2. fperitäänfö miljatin? Sutelma taf)= 

besfa ofasfa. kirjoittanut k. 3. ©umme= 
tus. 1 ©mt. 50 p. 

II miljto: ©mintut ©urroarb. SBalter ©cott’in 
tirjoittama. Englannin tielestä fuomentanut 
Suonio. 5 ©mt. 



fiaunofirjaHifimtfa. 

III tmlf)fo: 1. ^pafolaifm pätruäfirja. kirjoitta: 
nut SöEai 2Jtör. Suomennos UnEarin Eie= 
le§tö. 

2. ©oEea ftjareni. kirjoittanut GljarleS 
g)i<Eens. (Suomennos. 

3. kotEa=28apptt. kertomus gprolin rotto= 
ristosta. geptyt HMljeltuina o. hillerit, 
ftmt. H3ircE). (Suomentanut @. 1 ©m! 75 p. 

IV roiljEo: 1. ^Haalarin maine. gofitapauEfen 
uuttaan Eertonut Xamer Dftebl. ©uomenta= 
nut katri ©. 

2. §errait rouo[i. kirjoittanut 3- h- 
Hiiebl. Suomennos. 

3. SERitä mummo Eertoi. gansEaEfi iix- 
joitti 3- ©uonteEfi Eäänft Uppa. 

4. kafft lauEausta. kirjoittanut Holger 
Sradjmann. Suomentanut ©. 1 ©mE. 50 p. 

V mitjEo: spertpn Eaupungin Eaunotar. kir= 
joittamit SBalter Scott, ©uomentanut ©uo= 
nio. 4 ©mE. 

VI miljEo: 1. fer ja H3ergit. kirjoittanut 
kristofer Sanjon. Norjan Eielestä juonten- 
tanut ©. 

2. £)j am pilari ja Itänen miniänfä. kir¬ 
joittanut Stjbia Sanjett. ©uomentanut HSettp. 

3. Starit ©Ejölte. kirjoittanut kristofer 
Sanfott. Norjan Eielestä fuomentanut ©. 
1 ©tnE. 25 p:iä. 

VII miljEo: 1. Sattpeuben tijöt. kirjoitti 2B. 
§. Hiiefjl. ©uomenfi katri ©. 

2. Siro. kirjoittanut kristofer Sanjon. 
Norjan Eielestä juomentanut @. 

3. Suutnantti Scrguttoroitt juttu, kertoa 
nut Stuart gurgeniero. Suomennos. 

4. ©ijar Hioja, ©eitfemäsfä lumusfa 
Eertonut ©fiarles SDicfenS. Suomennos @ng= 
taimin Eielestä. 1 ©m. 50 pää. 

VIII toiEjEo: 1. Sumottu. kirjoittanut kristo- 
jer Sanjon. ©uomennos. 

2. HiaEEaita ©uEulaifia. kirjoitt. 9)Iauri 
SoEai. ttnfarin Eielestä juomentanut Sintti 
Salama. 1 ©m. 25 p:iä. 

IX milpEo: Hiuoruuben unelmia, ©uunnitteli 3- 
gopelius. ©uomenfi ©amuli ©. Gbeflineu 
oja. 1 ©m. 25 p:iä. 

Runeberg, J. L., Hauta Perhossa. Suomennos. 
25 p:iä. 

— Runoelmia. Suomentanut A. Oksanen. 80 
penniä. 

©nljarottm, SI., fijstämttEfet. SBapaasti menäjäm 
Eieleötä juomenji 90t 91—bt. 75 p:iä. 

©colt, Salter, SBanlja tarina Hllontrojesta. 
historiallinen EertomuS. (Englannin Eielestä 
Eääntänpt S- krofjn. Smattpen juomentaja. 
9?ib. 2 ©m. ©ib. 3 ©m. 25 pää. 

Scott, HB., galismani. katjo kaunoEirjaHP 
juntta. VIII. 

— ©mintut ©urmarb, katjo Hiontaneja ja 
kertom. II. 

— ^Sert^in Eaupungin Eaunotar. katjo jama. V. 
— Smanlioc. (2llEuEielestä juomennettu). 9iib. 

4 ©m. ©ib. 4 ©m. 50 p:iä. 
Saritta, fpntpmäEaupungiStani jaatu. katjo 9io= 

maneja ja kertom. I totltfo. 
Segtter, (v, gritpofirt ©atu. Hittuoelnta. ©tto* 

mentaa EoEenut 6. S- Hiloin. 9iib. 1 ©m. 
50 p:iä. ©ib. 2 ©m. 50 p:iö. 

gljomabjott. feljr, ©uft lammasten maatteisfa. 
9ipEp=ajan Eumaelma. ©uomenfi Suljo SätjEEä. 
75 p:ä. 

— äBaltiopäimämieS eli Eunnianpmo. Hiuotfin 
Eielestä juomentanut S. 2lttl6n. 75 pää. 

SictomaraSto faitjalle. SuEcmiPa maantieteen, 
pgtorian ja luonnontieteen aloilta. 

9t:o 1. kristofer koltttnbus eli SlmeriEan löptö. 
25 pää. 

9l:o 2. jtjrjö Söasliington, ntaanja mapartben 
perustaja. 40 pää. 

9i:o 3. Söitljelm Seit, mapartben fanEari. 15 
penniä. 

9t:o 4. ©rleanin neitfp. 15 pää. 
„ 5. Sttonnon Etelntasfa. I. käEi, pöllöt. 

35 pää. 
9l:o 6. Sttonnon Ijelmasfa. II. ©ammaEot. 

gertnitit. 25 pää. 
9i:o 7. Suonnon plntasfa. III. ^petolinnut. 

30 pää. 
9t:o 8. Suonnott Ijelmasfa. IV. kieronoEEa. 

giEat. Diato päljEinätt Ettoresja. 25 pää. 
9i:o 9. Suonnon Etelntasja. V. käärmeet. ©a= 

lama ja uEEotten. 40 pää. 
9t:o 10. Suonnon Ijelmasfa. VI. korento. 

jpEöt. 25 pää. 
9i:o 11. 3tboIf SiorbenjEiölb. 20 pää. 
giitus, eli EauttiS ja fpbäutä liiEuttama EertomuS 

eräästä kristillijestä perEjeEunnasta. Suet= 
taroaEji niin nuorille Eitin mantmiHeEin. 9(uot= 
fista juomentanut gtebr. 2lljlqmist. 25 p. 
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Soidut*?, 3v Söälsföärtn lertomulfta. 
Ensimäinen jakso. Kuninkaan sormus. — 

Miekka ja Aura. — Tuli ja Vesi. 3 Sm. 
Toinen jakso. Onneaan vastaan kapinoitseva. 

Noita-akka. —• Mainiemen linna. 4 Sm. 
Kolmas jakso. Siniset. — Pakolainen. — 

Erään nimen varjo. 4 Sm. 
Neljäs jakso. Erämaiden kevät. — Porvaris¬ 

kuningas. — Waasan prinsessa. 6 Sm. 
Viides jakso. Vapaa uskoja. — Illan myrs¬ 

kyt. — Aamun valkeneminen. 4 Sm. 50 
penniä. 

— 9?uontuben unelmia. Katfo Bomaneja ja 
Vertom. IX. 

£urgcuictt>, Suutnantti Sergunomin juttu. Vatjo 
Bomaneja ja Vertom. VI. 

Uujt ©cnoroeroa taljt jRoofa gannenpuri§ta. Vau; 
nis efimerffi lapfen raffaubesta ja luuliaifmt= 
besta ttmnljempianja foljtaan. ©rinomattain 
nuorifon luettaroaffi fuomennettu. 1 <Sm. 

Yerne, Jules, Matkustus maan keskipisteeseen. 
Ruotsalaisen käännöksen mukaan suomen¬ 
tanut B. L. Varustettu 30:llä kuvalla. 4 
Smk. 

— Martin Paz. Katso Kaunokirjallisuutta. 

X vihko. 
Sacflttt, Saara, Satanen muistelmia pohjan; 

maalta. Suomentanut % Slulen. Sib. 4 

©ml. 
aSarcliub, 21, SBeffulit ja fcffulit, letflhnäptelmä 

ta£)be§fa näptötfeäfä. 60 p:iä. 
Safdjtttgtctt, Srtotng, SUIjambra. Äatfo Rattno- 

tirjaH. VI. 
Stltte Kollini, SRatfen haamu. Sama. I. 
— Solin 2>agon Ijenti. Sama. III. 
28iina=tttprfp§tä furuEinen tarina. 2Baroitul= 

fefft ja neumoffi riffaaEe ja fötjljäfle, roan= 
h ali e ja uuoreEe. Saijan lieleEa kirjoittanut 
.fjeint. 3jc'hocfe. SOIulaeEen fuomentanut 2lbr. 

spopptuS. 80 p:iä. 

# $ $t i k 

Ahlman, Ferd., Ruotsalais-Suomalainen ja Suo- 
malais-Ruotsalainen Sanakirja. Toinen li¬ 

sätty painos. Sid. 20 ©m. 
ti-, ©uomalainen murteisfirja talji 

lufemifta SStron, karjalan, SBaijan, SBep^ 
jän ja Su min ficliHa juomalasien jana3= 
tojen faneja. 5 ©m. 

— halittuja ©uomen fanjanfananla^fuja. $Ruo= 
rifoa marten jana ja afiajelttpäten faneja. 

2 ©m. 
— Uusi suomalainen lukemisto. Kolmas pai¬ 

nos sekä kymmenen runoa Kalevalasta Suo- 
malais-Ruotsalaisine Sanakirjoineen. Sid. 

3 Sm. 50 p:iä. 
— Suomen kielen rakennus vertaavia kieli¬ 

opillisia tutkimuksia. I. Nominien Syntie 
ja Taivotus. Suomalainen runooppi. 3 Sm. 

75 p:iä. 
Andersson, I. J,, Johdatus kasvi-oppiin. Suoma¬ 

laiselle koululle sovittanut B. F. S. I. 
29 kuvalla ja yhdellä taululla. Toinen 
painos. Sid. 1 Sm. 25 p:iä. 

jHnirnt, £♦ (£I)rv 6. 2B. ja SL 21 ^aftntan, 
<Ka$matu3 ja opetusoppi. Steljännestä pah 

i t f 0 f st* 

nofjesta mufatlen juomentanut Sukana Seli¬ 

tin en. ©ib. 1 ©m. 50 p:iä. 

SSon^borff, (£., Stlgebran alfeet. koulujen tar- 

peelft. 3 ©m. 25 penniä. 

llock, Carl, Ihmisruumis, sen rakennus, elo ja 
hoito. Sanoin ja kuvin, opettajain avulla 
nuorisolle. Suomentanut K. K s. 25 ku¬ 

valla. Sid. 3 Sm. 

Cleve, Z. J., Sielutieteen oppikirja. Suomen¬ 
tanut Ferd. Ahlman. 1 Sm. 50 p:iä. 

Christie, li, Oppikirja Fysikassa. Toisesta ruot¬ 
salaisesta painoksesta suomentanut P. W. 

163:11a kuvalla. Sid. 4 Sm. 

Corneluis, Sepos, Usui scholarum accommoda- 
vit atque indice vocabulorum instruxit 
Carolus Synnerberg. (Suomalainen Sana¬ 

luettelo). Sid. 2 Sm. 

©feborgi), Sljr. 2lugv Spfjpt Raamatun A^äfU 
firja lanjalouIuiHe ja xjljteifeHe laajalle, ©no- 
aientanut % Suben. 25 p:iä. 

Ekelund, B. I. ja B. 11. Ljunggren, Oppikirja 
merikulun tieteessä. Suomentanut A. Can- 

nelin. I ja II. 7 Sm. 
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Kflöf, 3oh. >j5citr., iKolmiomittaroiiroain merlitt 
lifimmät pfjtifuobet pnntt tajanne§=tolmio= 
mitanto. 60 p:iä. 

Kiiglmtb, ÄaunoTirjoituS=laaroa. Sanjalou= 
luja roarten. 25 p:iä. 

©ullibeen alleista fuujt enjimmäistä lujaa, eli 
tajapintannitannon oppi. ©uomenfi Opelia 
Sijaan. Soinen painos. 2 ©m. 40 p:iä. 

Euren, G. E., Suomalais-Ruotsalainen Sana¬ 
kirja. Sid. 6 Sm. 

Floderus, Manfr. M., Fysiikan ensimmäiset al¬ 

keet alkeisopistojen tarpeeksi. Suomeksi 
toimittanut K. Leonard Lindeberg. Mag¬ 
netismi. Sähkö. Lämpö. 3 Sm. 

gröKctt, 3- Sv pietti luraunlasfija eli Iphpt ja 
felroä oE)je lanjalaijen lurounlaslrotaibosja 

ioulunläpmättömitte. Suomentanut ©. @. 91. 
25 p:iä. 

Gcitlia, Jok. Gabr., Suomalais-Latinainen Luku¬ 
kirja. I. 1 Sm. 

©runbtraig, 21. %. ©., spieni oppilirja 
lunnan §istoria§ja, Äanfafouluja roarten. 
SOlufailetnalla fuomennettu. 20 p:iä. 

Göthe, Wolfgang, toii, Hermann und Dorothea. 
Opiskelevalle nuorisolle ulosannettu ynnä 
historiallisen johdatuksen sekä sanaseli¬ 
tysten ja asiantietojen kanssa. 75 p:iä. 

Imlljteit, 21. ©. 3-, ©uomen historian ja ®eo= 
graftan oppilirja. Söiibcnnestd ruotfalai* 
festa painoffesta fuomcntanut gerb. 21^1-- 
ntan. 1 ©m. 

jpeiM, •£), SJlittauben oppikirja, joöfa töptpp 
enfimäinert firja (Sulliibeljen alleista enen= 
nettp nuiiStutulfiEa ja lijäplftttä luin mpöS 
foroittamijitta lailettaijiin toimitulfiin. $D. 
@. S). ©uropaeus lääntänpt juomeljt loi- 
mannesta ruotfalaifesta painosta. 1 ©m. 

Teittinen, (£. £>,, Mptönnöttinen tirjoitusleino 
91:0 1—6. 20 p:iä roihlo. 

Historiallis-maantieteellinen Nimistö. Uusim¬ 
pien lähteitten mukaan toimitti M. K. 
Sid. 1 Sm. 

f)l)inter, 3oijv piplian historiat SBan^asta ja 
Uuhesta testamentista, gjnnä Iphpläinen 
lertomus Äristittifen firlon maideista laillina 
aitoina, ©uomennos. toinen painos. §is= 
toriat oraat turoitta lannistetut. 1 ©m. 50 
penniä. 

Kansakoulun maantiede. Kuvilla varustettu. 
Ruotsalaisen alkuteoksen mukaan sovitel¬ 
lut Ferd. Ahlman. Sid. 90 p:iä. 

tuftumii, tori, ja tijor SBruniug, aitaan tieteet* 
lifiä turoaelmia eritpifistä maista ja tan= 
joista. Slirja touluitte ja lobettte. Holman* 
nesta parannetusta painotjesta fuomentanut 
ja ©uomen losleroan ojan lijännpt H. H - s. 
©ib. 2 ©m. 50 p:iä. 

teinäneu, ©. 21., peippoja harjoitelmia läft* 
roarretta piirustamijeen raasta altaroitte loit* 
luisfa ja lobisja. I—IY. 30 p. raitiolta. 

Horaaliiirja ©raantelis Sutljerilaijittc jeuralun* 
nitte ©uomeSja, Söirfiftrja lomitean fäslpstä 
lotoonpannut 9t. Sagi ja hänen tuotemanja 
jälleen päättänpt ja täpbentänpt g. 91. %aU 
tin. toinen parannettu, enännettp ja join* 
nun juhteen ptjintertaijemmalfi tehtp laitos, 
©ib. 8 ©m. 

Koulutulkki, Ruotsalainen ja Suomalainen. 
Toinen painos. Nid. 1 Sm. Sid. 1 Sm. 
25 p:iä. 

Sltth, 3oh- kristillinen Ustonrappi, (Sroan* 
teliumittijen ©euratunnan opin mutaan. 5- 2B. 
Burmanin juomentama neljännestä jatjalai- 
jeSta painoffesta. toinen painot, ©ib. 2 ©m. 

Sttlb, Karl, tutlistelemulfia Suttierutfen tphpestä 
katelismuljesta, lanfafoulumopettajitte. ©uo* 
mennos. ©ib. 4 ©m. 

Lindfors», K. M., Kirja suusanallisia ja kirjalli¬ 
sia käännöksiä varten suomesta venäjäksi, 
varustettu selittävillä Muistutuksilla ja Suo- 
malais-Wenäläisellä Sanakirjalla. Sid. 2 Sm. 

— Käytännöllinen oppikirja Wenäjän kielessä, 
jonka koulujen ja yksityisten tarpeeksi J. 
Pihlmann’in saksalaisen alkuteoksen seitse¬ 
männestä painoksesta. Mukaelma. Toi¬ 
nen painos. Sid. 5 Sm. 

— SBalmisteleraa oppikirja SBenäjän fielen ai* 
feiäja pnnä lulemisto. toinen painot, ©ib. 2 
©m. 50 p:iä. 

— Wenäjän lukemisto, varustettu muistutuk¬ 
silla, elämäkerrallisilla tiedoilla ja sana¬ 
kirjalla. Sid. 6 Sm. 

Liiiiieiii Siitin-järjestö ja Fries’in Luonteis- 
järjestö. 60 p:iä. 

Luku- ja kirjoitusharjoituksia Englannin kie¬ 
lessä ynnä sanakirja. Koulujen tarpeeksi 
toimittanut M. H. Sid. 3 Sm. 

2 
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Spljpfäinen Kirffo historia, fmuiHa. 40 p:iä. 
Malmberg, A. J., Fauna Fennica. Suomen eläi¬ 

mistö. I —IV. Nisäkkäät, linnut, mateli¬ 
jat ja sammakot. 2 Sm. 50 p:iä, 

9Mau, (E, Kristillinen lufufirja totia ja louhta 
roarten. Slputeino, jonfa tarfoitutfena on 
tel)bä usfonnon opetusta elämälle tjebelmälli* 
feffi fifältäroä 400 tobenmutaista, Sutljerut* 
fen EattiSmuffen jälteen järjestettyä ferto- 
ntusta. Suomennos toifesta ruotfalaifesta 
painoffesta. I oja. 2 Sm. 

Merimieken-tulkki Ruotsin, Suomen ja Eng¬ 
lannin kielellä. Sid. 5 Sm. 

Dppifirja luonnontieteenä tanjafouluja roarten. 
^aretnpain lätjteiben mutaan toimittanut ©. 
TE. Gelanber. 145:11a puupiirrolfella. Tleh 
jännestä, uuhestaan parannetusta laitotfesta 
fuomentanut fp. 28. Soinen painos. Sib. 
95 p:iä. 

Oppiaan, 11. M., Käytännöllinen englannin kieli¬ 
oppi ynnä sanavarasto sekä puhe- ja luku- 
harjoituksia. Koulujen ja yksityisten oppi¬ 
vaisten tarpeeksi. 2 Sm. 25 p:iä. 

fpmtl, Satfalainen fielioppi ja lufemisto. 
Soinen parannettu painos. Sib. 4 Sm. 

Plcetz, K., Ranskan alkeiskirja. Alkuteoksen 
30:stä painoksesta mukailemalla suomeksi 
toimittanut K. M. Lindforss. 2 Sm. 

Sluljeluraarasto SBenäjän, Suomen ja Ttuotfin 
fieliHa fifältäroä putjeljarjoitulfia pääafialli- 
festi matfuStaroitte SBenäjäUä ja SuomeSfa. 
1 Sm. 50 p:ia. 

jRa^mudfcn, K. Kuroa*jpiplia eli fpiplian* 
historia lapulle. Suomennettu ja 28 tu= j 

maila lannistettu. Soinen painos. Sib. 1 
Smf. 

Rein, TL, Oppikirja muodollisessa logiikassa. 
1 Sm. 75 p. 

Salliman, J., Kirkkohistoria koulua ja kotoa var= 
ten, Nissen’in ja Kurtz’in mukaan. Sid. 2 m. 

SdjtHer, gricbricfj, l>., TBilfielm Setl. Sdiaufpiel 
in fiinf Slufjeitjen. ©pisfeleroaa nuorifoa 
roarten uloSannettu ynnä IjiStoriaEifen joljba* 
tutjen fetä fananfelitysten ja afiantietojen 
tanSja. Sib. 75 p:iä. 

— 3>ie Sungjrau o o n DrleanS. 6ine roman* 
tifdie Sragöbie. Opisteleroaa nuorifoa roar* 
ten uloSannettu tjnnä IjiStoriaEifen jofjbatuf* 
fen jo^batuffen fetä fananfelitysten ja afian* 
tietojen fansfa. Sib. 75 p:iä. 

Suiiled, Sam., s Imujen oma rooima, oitea ar= 
roon ja toimeentulon tie. (Englannin liekitä 
firjoittanut Sam. Smiles. Satfalaifen lai= 
totfen jälteen teljbystä ruotfalaifesta mutaeF 
masta fuomeffi toimittanut 3- Säylfä. 6 Sm. - 

Steimne^, TUfreö, piplian historia pitfufouluEe 
eli pienemmille lapfiEe. Suometfi toimitta* 
nut gerb. Sltjlman. Soinen painos, ynnä 
SpaleStinan tartan fansfa. Sib. 25 p:iä. 

Sunden, 11. A., Ruotsalainen kielioppi. Kään¬ 
tänyt O. C. Toinen painos. Sid. 2 Sm. 

Samnuuen, (E, Tltbinfielcn oppittrja fanfatoulu* 
jeit tarpeefft lyhyesti efitelty. 30 p:iä. 

Sopeliilö, 3v Sufufirja alimtnaifiEe oppilaitot* 
fttte Suomesfa. Soinen jaffo. Tilaamme 
Kirja. Suomentanut 3ol). SSäcfroafl. 43 
puupiirrosfuroan fansfa. TBiibes painos. Sib. 
3 Sm. 

Crt|>rille fit 
Aisopolaisia satuja. Kolmellatoista värikuvalla. 

Sid. 3 Sm. 
Castren, M. A., Elämä ja matkustukset, nuori¬ 

solle kerrotut. Ynnä kolme piirustusta 
A. Edelfelfiltä sekä kartta. Sid. 4 Sm. 

Kijaiflu, ^aul, bu, 9JJatfu3tusretfet Rtöiu 
Slfrifaäfa. Suomentanut 91 §>autr)oncn. 
ruötettu 41 furoaUa ja ijtjbefia fartatta. ®ib. 
7 ©m. 

©blunb, (S. £>v Katfo huutamat Suomenmaan 
t)i£t. rafennuffet. 

Hoffman, granS, SaämereHa. Kertomus. Hel¬ 
jällä fuioaleljbellä ummistettu. ©uomennos 
©alfan tieteitä, ©ib. 1 ©m. 50 p:iä. 

HofFmann, Otto, Peter Simple eli merikadetin elä¬ 
män vaiheet. Kertomus nuorisolle. Vapaasti 
kokoillut Kapteeni Marryafin mukaan. 
Suomennos. Neljällä kuvalla. Sid. 4 Sm. 
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Strjasloa lapftllc ja uuorifolle. 
91:o I. Aertomuffia historiasta ja elämästä 

lapfitte ja nuorifolle. ©uomennos. turoilla 
marustettuna. ©ib. 2 ©m. 

91: o II. ©lämänä pauhattu, (j(3f. 85, 10). 
Soft fertornus rouobelta 1857. -JtuorijoHe 
ja faufatte fertonut ©Star fäicler. Heljällä 
teräö-piirroIfeCa. ©uomennos. ©ib. 1 ©m. 

9l:o III. ©i)bämetön ja fpbämcttinett, fertomuS 
nuoxifotte. $ran§ §offmannin Eirjoittama. 
©uomentanut 21—a. Heljällä terä§piirrof= 
fella monistettu. ©ib. 75 pää. 

&imitauiu4umia. 25 p:iä. 
Aitinfa nuorutaifista tulee miehiä. Suento, joitta 

§itibl)olmin faufa=tjlifoulu§fa piti ©l)v. 91iet= 
jen. ©uomennos 21. ©—g:n ruotjalaifesta 
täännölfestä. 25 pää. 

Kuvia Suomen lasten elämästä. 10 piirrosta 
tehnyt R Äkerblom. Selitykset sommi¬ 
tellut Juhani H. Sid. 2 Sm. 50 p. 

Aöptjän ormon joulun aatto, kaunis tertomuS 
fjproitte lapfitte. 6:n märifuman lansja. ©ib. 
3 ©m. 

Sammas ja lapfufaincn. ftjffi faunia ja fpbäntä 
liituttaroainen Eertomus nuorifolle. 9iuot= 
fista fuomentauut ^rebril 2l£)lqmift. 40 pää. 

Sapjeit enfitnmäincn lurounlastu4irjanen. I. §flj= 
teenlastu ja poisotto. II. Äerranto ja jalas 
minen. turoilla felmitettp. ©ib. 3 ©m. 

Sasteu l)i)ött) ja Ilmoitus. III. SljmeeUinen onni. 
3tämainen fatu. ©uomentanut 21. £>. 40 
penniä. 

Sasten tefäinen elämä. Kolmefpmmentä tumaa, 
piirustanut 21le!fanbra ©ältin. ©anat fo= 
uuttanut 3 £• ©uomentanut 23. g. ©• 
©ib. 2 ©m. 

Seiroonen. 150 malittita laulua. Ujeimmat tun= 
netuilla nuoteitta, ©uomentanut ja ntufail- 
lut puolto. Sijättt; muutamitta muiben teol= 
fitta ja tanfanlauluiUa. ©ib. 1 ©m. 

Prinsessan Lumisirkku ja kääpiöt. Lasten 
satu, 6 värikuvan kanssa. 2 Sm. 50 pää. 

Suonnoit maltafunnan tumasto. Aolmettafabatta 
tolmettafpmmenetlä toimetta raärittifettä tm 
roatta. ©ib 3 ©m. 

Suiljcrntfen, fUlartti, 2Säl)ä Aatetismus ja f pm 
nintunnustus opettajille, pljteifette fanfalie 
ja lapfitte. 32:tta teistiin painetutta puu= 
piirrotfetta. 15 pää. 

Stttbblab, 3ol). 911 id)., liat f o iRulousfirja lapfitte. 
Lieto, Suomen nuorisolle Ilolintunen. Leikki- 

lauluja nuottien ja selitysten kanssa. Nid. 
1 Sm. Sid. 1 Sm. 25 p. 

9Jtifä mies f|3ortl)an oli? 3uf)latfi fppstuun 9 p. 
1864. föluutama jana. ©uomennos. Soi¬ 
nen, lifättp painos. 20 pää. 

fDiuutamat ©uotnemuaau IjiStoriattifet rafennitL 
fet. tttuorifotte felittänpt ©. £>. ©. Ämn 
ben luroau lansfa. ©uomentanut 21 -ti. 
30 pää. 

Nuorison kirja. Lasten leikkejä. H. Wag- 
ner’in, A. Normanin y. m. mukaan laati¬ 
nut ja suomentanut E. Wilponen. I. Leik¬ 
kejä ulko-ilmassa. Varustettu 70älä ku¬ 
valla. 1 Sm. 50 pää. 

spennilirjaSto Sapfttte. 1—5 farja ä 25 pää. 
pienten lasten firjaSto. 91:o 2. ©iroistärotä 

lertoelmia pitnä muuta lapjulaifitte. Aumi= 
tcttu. 25 pää. 

fpienolaifet. fijffitoista fumaa Oslar T'tctjd)in 
piirustamaa. 1 ©m. 

fpuna()illla ja paljanilfitten fitfi luubetta roäri- 
luioatta. 2 ©m. 50 pää. 

Reiclie, Fr. Neuvonantaja nuorisolle matkalla 
läpi elämän. Oppilauseita klassillisten kir¬ 
jailijain teoksista ihmisen siveelliseksi ja- 
louttamiseksi. Suomentanut Tuokko. Nid. 
1 Sm. 25 p:iä. Sid. 2 Sm. 

JttiSto ©etän tirjcet, lasten tjpöbptfi, fat)belta= 
toistafpmmenettä tumatta. Soinen painos. 
50 pää. 

äiulousfirja lapfitte. Airjoittauut Solj. 99«d). 
Siubblab. ©uomennos. ©nfimäinen ja toi- 
nen roiilfo. 25 pää. 

©tfnitib, Rnbtofer Don, 200 pientä lertomusta 
lapfitte. ©uomentanut fp. sp- ©nfimäinen, 
neljättä tumatta taunistettu, mil)fo fifältää 
50 lertomusta. 75 pää. 

Seurustelemien taito tahi vaadittavia ominai¬ 
suuksia, jos tahdotaan tulla rakastetuksi 
ja arvossa pidetyksi. Suomennos Kniggen 
y. m. mukaan kirjoitetusta ruotsalaisesta 
teoksesta. 1 Sm. 

©otipoifa. Saululipas Suomen afemelmoHifitte. 
25 pää. 

Swift, J., Gulliverin matkustukset tuntematto¬ 
missa maissa. Nuorisolle Englannin kie¬ 
lellä kirjoitettu. Suomennos ruotsalaisesta 
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painoksesta. I, II. Matkustukset Lille- 
pytissä ja Brobdingnag’issa. 41:llä ku¬ 
valla. Sid. 3 Sm. 50 p:iä. 

©altin—£pjjeliu£, Äatjo Sasten fefätnen elämä- 
£imotheu§ ja jpijiltppi, Kertomus faljbeit nuoru; 

faijeit elämän maitjeista luin myös tjeibän 
ijänfä furteaSta tilasta, Otuotfista juonten; 
tanut grebr. 2tt)lqioift. 80 p:iä. 

Sannoja fatuja ituftfln Jutuifla: 
1 mifjfo. ‘'punatuitta. ©uEfapuitfofuningatar. 

Oiiita metjäsjä. 
2 mi£)fo. Seljmuspuu. Sinttinänne. 

3 roiljto. Sul)timus. SBeEamo järmen rannalla. 
4 „ JOluuraljaisten ilo ja fitru. littojen; 

ilmalla. Sintujen joihin teroääEä. 

5 mif)£o. iDietjääu etfyneet. ©rjantappuraruuju. 

6 „ kirotusta linnasta. KaiteHaifia juopa; 
tuplia. 

7 mil)to. £altijatar Semmitti. 3Jtattanljalui= 
nen fammatto. 

8 mifjto. ©atit jäniffeStä ja fiilistä. Sumifti. 

9 „ Siman ja 3lino. £einäjuomaSja. 35 
p:iä miljlolta. 

i* ii o t c n - t \ t ru 

Talvi. 1 Sm. 50 p:iä. 
Huvi-matka Aavasaksaan. 1 Sm. 50 p:iä. 
Gorni-Dubniak eli Yrjön ritaristo. Uusi shaki- 

peli nuorille ja vanhoille 3 Sm. 

Vaellus Lyyran saantiin. 1 Sm. 25 p:iä. 
Metsämies. 1 Sm. 
Suomessa näkyvien tähtien asemat, selitet¬ 

tyinä kuvilla Kalevalan mukaan. 3 Sm. 

MlmmmU/dtpiit |u koskemia 

2lrrhenut$, 3., SJiaamoiljelpSmppi. Oiuotfintie; 
lifen täfitirjan mutaan toimittanut $erb. 
Slfjlman. Katft ojaa uljbcsjä niteeSjä. ©ti; 
fimntäinen ja toinen oja 90 teistiin paine; 
tun tuman fansfa. 12 ©mi. 

— ja Siubqmift, SoitneEinen maanmiljeliä. ©n; 
jitnäiuen oja. SOtaauroiljelpS-opin perusteet, 
efiteEyt S- StrrEjenius. Soinen painos, for* 
jailttt ja toijen ruotjalaijcn painofjeti tnu= 
taan lijätty. 29 fumapiirrotjella. 4 ©m. 

— Soinen oja. Karjauhoibon perusteet, efitel; 
Ipt ©. 21. Siubqmift. 20 EproapiirroffeEa. 
Soinen tartastettu painos. 1 ©m 50 p:iä. 

SBiörflunb, ©llbtfiiiH!, Kotfitirja. 2Bäljemmille 
pereiEe ja palmelijoiHe. Suomennos. 1 ©m. 

(farlojon 9Jt., Käfi=tirja inaanroiljelytjesfä. Ohiot; 
jista juomennettu, ti jätti; ja ©uotneit maan; 
mitjelpfjeen jomitettu. ©ib. 1 ©m. 

(Mian, (Sutii, Kemiattifet lannoitusaineet ja 
niibeu täyttäminen, ©uomennos. 25 p:iä. 

©uSfanber’iit, ip. It., Säybellijet tiebot miten 
parhaimmalla lamalla faabaan juurin moitto 
maibosta. Suomentanut 21. Oi—n. 75 p:iä. 

^olm, 3 g-., OiuoEafaSmiSton t;oibanto. ©ijäl= 
tämä ruofatasroistojen perustamijen ja £)oi= 
tamijen ynnä meibän ilmastoEifiin oloihin 
jopiroain ruofafasroien, marjapenjasten ja 
hebelmäpuiben roiljelemijen. Soifesta ruotfa; 
laifesta painotjeSta juomentanut ©. Oioos. 
6:Ea puupiirrotjeEa. 1 ©m. 

HRaiuita jopii, että firjasja on taSroeiEa 
juomalaijen nimen mieresfä niibeu muuta= 
laijet nimet, jotta omat niin yleifiä, että jo= 
täinen tasmitarhan hoitaja ja fiemenen taup; 
pias ne tuntee. Sämä jiis helpoittaa oiteain 
tarfoitettujen fiemeitien ostoa, 

kertomus jeitjemännestäyleijestä ©uomen Ojiaan; 
roiljelyS;£otoutjesta §elftngisjä 30 ja 31 p:nä 
©lotuuta fetä 1, 2 ja 3 p:nä ©yystuuta m. 
1870. Kotouffen Sihteerin antama. 3 ©m. 
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■Btaanmiljetyskirjasto. I. haamme paras luita 
eli muutamia janoja tnaamieljeKe, maan* 
miljetytfetle erinomattomain tärtiäsfä aft= 
asfa. 3tuotfin fielin lirjoittauut % Sirri]e= 
tiiuS. Suomentanut ®:r Samuel IRoos. 50 
penniä. 

— II. Stemooja, miten enfimmäinen lääfarin* 
apu on annettama fairastuneiUe fotieläimilte. 
■JftaanmieSten amutfi toimittanut 6. 31. £inb= 
qroift, apulainen k. ©läinopistosja Sulloi: 
tttas|a, juomentanut ©. Sloos. Soinen pai= 
uos. 1 ©m. 

— III. £t]l)pfäinen ojoitus metfän hoitoon, 9Jlu= 
faelrna ruotfista. (kunnia*palfinnolIa 9tuot* 
fisfa palfittu). Soinen painos. 25 p:iä. 

— IY. 2)laanmitjetys=rouofi. •‘gmomauttamijla 
niistä töistä ja aslareista, jotta rouoben eri 
aitoina omat maanroiljelijän toimittettaroia. 
©fiteltyt 2>. SlrrfjeniuS. Siuotfista juonien* 
tanut gerb. Sltitman. 1 ©m. 25 p:iä. 

— V. Stautafarjan ruotfitninen ja Ijoito £t;= 
IjijeSti efitettyt 3U>raham jyorfell. ©uomen* 
itoS. 75 p:iä. 

— VI. Slljjomaitten miljelyuinen polttamatta, 
kirjoittanut §ampus mon ipoft. ©uomen* 
nos. 25 p:iä. 

— Yli. ©uomalainen fiemenmiljelijä ja [iemen= 
totooja. Reumoja ©uomen maanmiljelijöille 
ja puutarhureille % SlrrljeniusYlta. ©uo= 
mennos. 75 p:iä. 

— VIII» §praän rooitt malmistamijesta englatt* 
tilaifen menettetytaroan mutaan, ©fiteltyt 
31. %. 2Befterlunb. ©uomenfi —f—n. 75 p. 

— IX. 
laantunen, Saito ja Soimi. Sphptäinen täfi* 

tirja talouben hoitajille ©uomen talonpoi* 
täisten maamiesten hpöbpffi. 10 furoapiir* 
rotfen tansfa Soinen lifätty ja parannettu 
painos. 1 ©m. 20 p:iä. 

SJieibän metfät. 15 p:iä. 
3llfulaufees|a fanoo foumentaja. „©cit* 

raama tyltyfäinen fertoelnta: „9Mbäit niet* 
|ät", on otettu eräästä ruotfalaifesta aita* 
faustirjasta ja turoaelee tobeumufaifesti feif* 
foja, jotta meillä omat phbenlaifet Siämät efi= 
teHääu feuraamasfa täännötfes|ä, josta on 
poisjätettp muutamia altuEirjoitutjesfa efiin= 
tulemia feiftoja, jotta EosEeroat pffinomai* 
lesti ruotfta. 

Metsästys-kirjaa. I. Petoeläinten ja ryöstö- 
lintujen jahdista. Suomennettuja otteita 
Th. Hahrin ruotsinkielisestä jahti-käsikir¬ 
jasta. 14 tekstiin painetun kuvan kanssa. 
1 Sm. 50 p:iä. 

Dtatljijorft, 21., karjanhoibon järjestemijestä niin 
että liitä moi tulla juurin moitto. ©uo* 
mentanut gerb. Sltjtmau. 1 ©m. 50 p:iä. 

©foitus fuinta petoeläimiä pppbetään. 23 tefs* 
tiin painetun tuman fansja. 75 p:iä 

jPel)rö|ott, DIatoi, SD:r, ©ppifirja I>eroo|en tein 
gittämifeen, felittämä l)eroo|en tarfoituffen* 
mutaista feugitystä, Ijerooisjalau rafennetta 
ja toimitusta, ©ommittamalla juomentanut 
£) ©. ^albani. 42:Ka fumapiirroffella. 
©ib. 1 ©m. 

3taha=afioista. kaffi*tyinmentä helppoa Uttua, 
ityteifett tanjan ja morifon ftyöbgffi. ©ng= 
lännin tielestä mittailtu. 60 p:iä. 

Safari ©a;ariupoifa, fitjhpfäifiä ojoituffia ©uo¬ 
men emännille lehmäkarjan* |etä rnaibon* 
hoibosja ja juuston teosja. Soinen, lifätty 
ja parannettu painos, joitta toimitti 31. SRan* 
uinen. 80 p:iä. 

3tlfu*lau|e toijeen painolleen. 
Dl]bet|än muotia on ftitä tulunut tuin tämä 

tirjäinen ilmestyi enfiterran tirjafauppaan. SBaan 
|e on jo aitaa fitte ollut lopusja. Sämä on 
ollut, ja mielätin on ainoa tirja, jos|a ©uomen 
tarjaljoibon parantamifesta on pleijiä, meillä 
mielätin jaugen tarpeellifia ja meille htynut |o* 
pimia ohjauffia. ©entouotjt, tustantajan ftihen 
fehoitettua olen tämän lijäilleit ja mieleni mu* 
taan parannellen läpifäpttyt. Siirtoa toimoni on, 
että ttiinhymitt ©uomen emännät, tuin ijännät, 
ja ituorijo tartoin tufiji tämän tärteän tirjan 
ohjeita, |etä feit mutaan parantaifi mielä mjty* 
jään ufiammasja maamme paifafumtasja jaugen 
huonolla faunalla olemaa torjanhoitoamme. 2ti= 
noasti farjanhoibon parantatuijen tantta pctäjee 
©uomen tansfa parempaan maraHifutteen. 2li= 
noasti farjanhoibon parantamijett tantta masta 
mähitellen paranee maamiljetyf|emmefin ja tu* 
lee Eatorouobct tuntumattomiminiffi. iBtiffitäs 
jitte tästä afiasta ej toti alettaifi jo pitää parem* 
paa Imolta? Sohan |e on aina tunnettu ja 
tunnustettu meillätin, että „farjaö|ö oh talon 
turtoa". 
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©i^eele, g. 21. S. Hoit, £yl)yEä;ftä opetuEfia 
lannoituS=aineiSta ja lannoittamifista. £)pe= 
tusEirjaEfi maarotljehjäfoitluiEjin. ©uotnen* 
nos. 35 p:iä. 

Säybettinen tieto tainta faabau enemmän ja 
parempaa looita Euin taroattifesti. 12 p:iä. 

28egeliu0 Soi) SR., Steuroonantaja roaiEeisfa 
raaroaScläinten fynnytysEoljbisfa. 1 ©tn!. 

2)lei3l)tjöbt)llineu Eäfifirjaöto. 
2t:o 1. Koto=asEareet. Reumoja {juoneen fitrooa= 

ntifesta, lapfenpitan raelroottifuuEfista, om- 
peluEfista, EeittiötoimiSta, pefemifeStä, juo= 
maitpanemifesta, teurastEufeSta, trmttiläin 
teosta, leipomifesta, EangaSten Eutomifesta, 
eläinten Eorjuusta, Eirnuamifesta, juuston 
teEemifestä y. m. SiuotfiEfi firjoittanut 21. 
be grefe. ©uomentanut ©. 31. 50 p:iä. 

21:o 2. Särjestäroä fäfi taloubeSfa eli emän= 
ttätt oljje. Käytännöttifiä ofotuEfta feittiön, 
ruofatoarain y. m. m. Ejoibosfa. Kirjoita; 
nut ja Otuotfin emännille omistanut 21. be 
grefe. ©uomentanut ©. Di. 1 ©m. 75 p:tä. 

2l:o 3. 2Jletiäpuunfiementen EoEoomifesta ja fäi= 
lyttämifeStä. SieuraoEfi Eanjalte. £)sEar @. 
©yberg’iltä. ©uomentanut —l—t. 40 p. 

21:o 4. £)l!ien palmifotmitten eli letitys. §elp; 
potajunen neumo!!i omin päittjä oppia roal= 
laistamaan olEipalmiEoita, poimitti 6. 21. 2ty= 
Ejolnt. ©uomennos. 7:Hä puupiirrosEuroatta. 
40 pää. 

9?:o 5. 'pajatötben eli fepityEfen perusteet. 2teu= 
tooEfi alEarottte, erittäinEin maanroiljclys=Eou= 
luitte ja rafjroaan pojille, poimitti j|). £fi= 
tnan. ©uomennos. 25 p;iä. 

2l:o 6. Käytännöllinen UäEEarin=Eirja, josfa 

annetaan neitrooja miten eri puulajeja Eäy= 
tetään, mitä on roaarimotettaroa niibenostosfa 
ja lutttmuSfa, puuteosten yt)tceu4iittämijestä 
Euin myös liiman roalmiStuEfeSta, liinaröljyn 
puljbiStuEfesta, mernisfaiti roatmistuEfesta y. 
m. fietoäin ja EeStäroäin niEfarinteoSten raal= 
miStamifeEfi. §oroimEEarttt ©törcEett’in 
ja DEaEennusmestari 21. 2B. §ertel’in mu= 
Eaait, KtroipiirroEfitta roarustettu. ©tto= 
tnennos. 1 ©m. 50 p:iä. 

2t:o 7. 'pietti IjerooisEirja. £>pastus Ejeroofeit 
EjoitamifeSfa. Kirjoittanut (Srnft ©cjjoug. 8:tta 
puupiirroEfetta. Soifesta paiuoEfesta fuomert= 
nettu. 50 p:iä. 

2t:o 8. Kotiroärjäri. Sleitrooja uufimmitta ta= 
raoitta painamaan mittaista, pumpulia ja 
filEEiä; roalEaifemifesta ja pefusta ynnä roäri= 
atneiben tuntomerEit. Kirjoittanut. K. 21. 
3Eabe. ©uomennos. 75 p:iä 

21:o 9. Ofoitus Eanain EaSroattamifeen feEä nti; 
ben lifäännyttämifeen ja liljottamifeen. 2a= 
lousEtrja joEaifette, erittäinEin fitte, joEa roä= 
tjittä Eustannusraaroitta talytoo EjanEEia rouo= 
tuifia tuloja 1*000 jopa 1,500 marEEaa. 
Dtuotfista fuomennettu. 50 p:iä. 

2i:o 10. Kotimaalari. iDcuutamia neurooja maa- 
mielitte EaiEenlaifiSta feEä öljy-- että roefi; ja 
maitonnaatauffista ja laEeeraamifista toi= 
uuttanut 21. kanttinen. Kolmas painos. 
50 p:iä- 

2i:o 11. 2leurooja Eopan Eutomifesfa Eäfityö= 
Eouluja ja yEfityifiä raartcn feEä lyhyettä 
ohjeita piilipuun railjelyEfeen mittaillut 21. 
6. 2iom’in y. m. muEaatt ©uftaf glinta. ©uo= 
mennos. jpuupiirroEfitta roarustettu. 75 p. 

Ahlman, Ferd., Pieni Toimikirja sisältävä neu¬ 
voja kirjanpitoon ja kaikellaisten asiakir¬ 
jain tekemiseen, sekä ilmoituksia tavalli¬ 
simmista asioimis- ja kunnallis-oloista. 
Rahvaan ja kansakoulujen tarpeeksi. Toi¬ 
nen lisätty painos. 1 Sm. 

— ©uomalainen kirjuri, eli tauppa- ja afioima^ 
tirjeiben fetä faifeUaifen muun !irjemait)bon 
malleja. 1 ©m. 50 p:iä. 

Korko- ja kuoletus-laskujen kaavat, johdet¬ 
tuina ja käytöllisiin tarpeisin sovitettuina. 
75 p:iä. 

©djcuth ©eorg, Jtäptännöllinen fauppamies. Stäfc 
fitja kauppiaille, fafitijöläifille fetä tietoja 
nuorufaifttle, jotta aitoraat astua elinkeino^ 
luottiin, ©uomen olojen mutaan fomitettu 
fuomennos. ©ib. 3 ©m. 
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f tcnt Sljctn&IMotiS: 
R:o 1. SBaltiopäiroäjärjeStpS. Ritarihuoneen: 

järjestys. S a ti fuuntelioiHe fäätxjjcn fofout: 
ftöfa. Slineljiston fansja. Rib. 75 pää. 
©ib. 1 ©nt. 

Sko 2. Äirffolafi eroantelisdutherilaijeHe feura= 
tutinalle ©ttotnen ©uuriruhtinanmaasfa, joitta 
©uomenmaan ©ääbpt roaltiopäiroiHä nutonna 
1867 omat fiproäfftnieet ja §änen $eifariHi= 
tien RtajeSteetinja 9 päiroänä Soulufuuta 
(27 päitöänä Sftarrasfuuta) rouonna 1868 
on annosfa roatjroistanut. Stnnettu §elfin= 
gisfä, 6 p:nä Soulntuuta 1869. RegiSterin 
faneja. Rib. 1 ©m. 50 pää. ©ib. 1 ©m. 
75 pää. 

R:o 3. flunn. EmUit. maalla, äcrtfo R:o 15. 
R:o 4. ÄalaStuSjääntö. ©ääntö frapujen pt)ptt= 

nistä ja raufjoituffeSta. Stfetus SRetjästpf: 
jestä ja otutjen pptmnöstä. Sifäpsten fansja. 
Rib. 30 p:iä. ©ib. 55 pää. 

R:o 5. ^ouliujärjeStpS. ilot jo R:o 20. 
R:o 6. Sljetufjet roefijoljboista ja roefttaitolfista 

fefä metfätuotteiben lauttaamijeSta. Rib. 30 
p:iä. ©ib. 55 p:iä. 

R:o 7. Rteritafi ©ttomen ©mtrirubtinanmaalle. 
Stnnettu §eljtngisfä, 9 p:nä Äefäfuuta 1873. 
Slinetjiston faneja. Rib. 1 ©m. 20 p:iä. 
©ib. 1 ©m. 50 pää. 

R:o 8. Sljetufjet faupasta ja clinfeinosta. Rib. 
25 pää. ©ib. 50 pää. 

R:o 9. Stfetus tunnaHistjaHituffesta faupuugisfa. 
Sifätjffen ja ninefjiston fansja. Rib. 40 p. 
©ib. 65 pää. 

R:o 10. spalffausfaantö. Sat jo R:o 14. 

R:o 11. ; StjcroclrooIlifuus4afi ©ttomen ©uuri= 
rufjtinaanmaasfa, ©uomenmaan 2Baltiofäätp= 
jen hpmäfftjmä 1877-1878 «tuojien roattio= 
päiroiHä ja §änen SeijatiUifen Rtajesteetinfa 
artnosfa roatjroistama 6/18 päiroänä Sotiin: 
luuta m. 1878. Rauettu §etfingisfä, 27 
p:nä Soululuuta ro. 1878. Rib. 35 pää. 
©ib. 50 pää. 

R:o 12. Rangaistuslafi ja järjestpsfääntö ©uo: 
nteu jotaroäeHe. Stnnettu 9 p:ttä §ul)tifuuta ro. 
1877. Rib. 1 ©m. 50 pää. ©ib. 1 ©nt. 75 p. 

R:o 13. Ituji elinfcinoäafi. Stnnettu 31 p:nä 
RtaaliSfuuta 1879. Rib. 25 pää. ©ib. 35 p. 

R:o 14. äBairoaistjoiboroafetus. Suttstus nutut: 
tatnifesta toifesta jeuralunnasta toijeen. spalf: 
fausfääutö. Stfetus Soutolaifista. Sljetus 
Ijenfifirjoituffesta, pnnä laarooja. Rib. 75 p. 
©ib. 1 ©nt. 

R:o 15. Stfetus fimnanisEtalXitulfeäta maalle. Si= 
fätifjcn fansja. £erroepbenf)oito=fäöntö ©no; 
tnenmaaHe. Rib. 60 pää. ©ib. 

R:o 16. Stfetus firjailijan ja taiteilijan Oilein 

besta ttjönjä tuotteifin. Stfetus painotoimen= 
afioista fiifjen Ittulitroain lifäpsten ja muu: 
toeten tansja. Rib. 50 pää. ©ib. 

R:o 18. Stjetutjia ajeroelrooUijuttben toimeen: 
panentijesta ©ttomesja. SBuoftrafjau jään- 
nöt ©uomett jotaroäeHe. Rib. 1 ©m. ©ib. 

R:o 19. Stjetutjia ©uomen tieten fäpttäiiiifcotä 
tuontio=istuimi3fa ja roirastoisfa ©ttotuen= 
maasja. Rib. 30 pää. ©ib. 

R:o 20. Stjetutjia koulutoimesta. Rib. 2 ©m. 
25 pää. ©ib. 

f rt « lt rt v i tt k i v f 0 f r*+ 

HartelitiSj T. J., Kotivoimistelu terveyden säi¬ 
lyttämiseksi ja saamiseksi, lapsille, nuori¬ 
solle ja vankemmille, ynnä lyhykäinen osoi¬ 
tus uimisen taitoon. Ruotsin kielestä suo¬ 
mennettu. 32 kuvalla. 1 Sm. 

Oppikirja Välskäreille. Kuvilla varustetut. 
75 pää. 

Ritiuiflli, Äflrt, jpietti fmaroadääfävi. Ruotjin 

fielestä juomentanut St. Rottjman. ©elitpf: 
feffi, feitfemäHä furoapiirrofjeHa roaruötcttu. 
Soinen painos. ©ifäHtjS: SBerenlasfuista. 
I. SBerimatojen fäpttämifestä. SBerimabott 
tunteminen ja fäilpttäminen. — SBerimato-- 
jen paneminen. — SBerimatojen irti päästä» 
niitten. — kuinfa roerimaboista jaabaatt 
roeri pois. — kuinfa liian roäteroää roeren= 
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juofftia roerimatojett pistämistä pysytetään. 
— SSerimatojen täyttäminen ja tutilta monta 
rooipi täyttää terrastaan. — II. Shopiirtä; 
mistä eli mittaimista. — III. Stuppaami= 
iestä. — 5tuppalafm päätlepano. — IV. 
'Suonenäsfusta. 31. ©uoiieii=i§tu fäfimar; 
resta. histä juonista ja mistä paitasta 
on paras juonta isfeä? — ©uouenisfun 
toimitus. — 33. ©uonen-isfu jalasta. — 
6. ©uoitemiöfu taulasta. — S. Soitafuita 
muita jttonenäsfuja. — SöaStuffia juonta 
aroatcsja ja niitä onnettomia titauffia, joita 
jaottaa tapailtua jiHoiu ja jen jätteen. — 
hihoin on juonennsfu tarpeen? — 9iofon= 
panosta tafji marjeluSroton istuttamista. — 
3iofonpauon atfuperä. — patiorofon omai= 
juubet. — Sfofonpanon aita. — hiten rof; 
foa pannaan. — 9totfo=aiueen jäityttäminen. 
— Panoroton maiticet - §uono panorofto. 
— SBetotiaamain pauemijesta. — pantin 
panemijeSta. — SBetominetten fäyttämijeStä. 
— I. iiatfotaastari tahi §iSpauian färpäi§= 
laastari. — II. Mjiämen fuori. (gibart). 
— III. Sattiini laastari. — IV. ©inappi= 
taitina. — ©yöroytysminetten fäyttämijeStä. 
— Sljosten parantamijcsta. — huutamista 
muista utfonaijeen tääfintötaitoon tuntumista 
toimitutfista. §ieromijista. -- puurohan; 
teista (©rötomjlag). — kääreistä ja muista 

hauteista. — härät fääreet. — Ultima tää; 
reet ta^i heteet. — Rytmistä. — 3itiiS= 
teista tahi Saroemangista. 2 ©m. 

©airastamaisten hoito fotona ja perheistä. 2e£y 
nyt SBantja Sääfäri. 50 p:iä. 

Säilöin?, haria, pieni roejilääfäri tautimuoteen 
mieresjä. köyhän ja riffaan totia marten. 
©uomennos ruotjin fietestä. ©ijäflyS: 5Be= 
ben fytmyybestä ja tämpymyybestä. — Styl; 
mätmiärjät tafanat, fäärreet, Eiinefääreet y. 
m. — Hylroyt, pejemijet ja pyyhfimijet. — 
§engen ahbistaja. — Suumärfö, paijeet, 
ajofjet. — Sulenmiat. — Satfatauti (utfo= 
tauti), huono matja. §uumeus ja pyörtyi 
niinen. paleltuneet fäbet ja jalat. — 
Suumalo ja jäitöstäjä. — ftautatauteja. 
Staulapolte, fautatauti, fulffufieleffeen (piffu= 
tieten) loitontuminen. — päänfiroistys. — 
Einotauti. — iiintapotttcet. — huumeet. — 
§orf£a eli mitutauti y. m. — Sapfen tau= 
teja. — ©ampaat ja jitmipasto. — Puistit; 
tutfia eli SBämätjbyffiä. — Jtapi ja rotjtm 
mat. — Umpitauti, unettomuus ja roatfan= 
turpo. — Stjettumat, farmenataubin, paijeet 
ja pöhötyfjet. — Stertomufjia raSfaiben ja 
lapjenjynnyttäjäin parannufjeSta. — huu= 
tamia yteijiä tauti; ja paranuusfertomuffia. 
-- ©anonen roirtajijaritteni. — Soppujana. 
tointa: 50 p:iä. 

Kieletär. Tutkimuksia, arvosteluja ja muistu¬ 
tuksia Suomen kirjallisuuden ja kielitie_ 
teen alalta. Toimittanut Aug. Ahlqvist. 
1—7 vihko. 

Kielettären l:sen 6:nen vihon sisällys: 
(Latinainen numero merkitsee vihkoa, ta¬ 
vallinen sivua), Agricolan kielestä I, 1. — 
Komitativus- eli Seura-sijasta I, 37. — 
Suupohja I, 40. — Kuinka datumi suo¬ 
malaisessa kirjoituksessa oikein merkitään 
I, 42. — Eräs valhereflexivinen teonsa¬ 
nan muoto I, 44. — „Päiväänsä“, „viik- 

. koonsa“ ja „ vuoteensa4*, kirj. A - n II, 3. 

— Kieltosanan kerronnasta II, 9. Ase¬ 
tusten kielestä II, 13. Isämeidänrukous 
länsisuomalaisilla kielillä II, 19. — Pas- 
sivin substantivi-muodoista, kirj. T. A. II, 
23. — Verbin V:nnen substantivin alku¬ 
muoto; kirj. T. A. II, 25. Vielä sana¬ 
nen komitativista, kirj. T. A. II, 26. — 
Liittosyntyisistä nomineista Suomen kie¬ 
lessä II, 29. Selityksiä runonkeräyk- 
sistäni ja niiden johdosta muutamia miet¬ 
teitä Kalevalasta, kirj. A. Borenius III, 
3. — Eräs virallinen kielitieteellinen lau¬ 
sunto III, 23. — Muistutuksia K. Collanin 
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Kalevalan-käännöksen III, 87. — Tutki¬ 
muksen aihetta reflexivisen verbin alalla 
III, 55. — Wepsän pohjoiset etujoukot 
I, kirj. A. G. IV, 3. — Arveluja alku- 
soinnun altaisesta alkuperäisyydestä IV, 
33. — Suomen kieli viime valtiopäivillä 
IY, 46. — Wepsän pohjoiset etujoukot 
II, kirj. A. G. Kielennäytteitä Y, 3. — 
Lisää alkusoinnun suomalais-ugrilaisesta 
alkuperäisyydestä; I. Kirje Hra Paavali 
Hunfalvylta Pestissä Kielettären toimit¬ 
tajalle V, 27. — Samasta aineesta: II. 
Kirje Kielittären toimittajalta Hra Paavali 
Hunfalvylle Pestissä VI, 1. — Merjäläiset, 
muinainen suomensukuinen kansa VI, 19. 
— Pari hyvää sanaa, kirj. F. A—n VI, 29. 

Arvosteluja. Ylhäiset ja Alhaiset, kirj. 
K. J. Gummerus I, 46; Ivanhoe, alkukie¬ 
lestä suomennettu I, 50; Margareta, kirj. 
A. Kivi II, 44; Aristoteleen Runousoppi, 
kirj. J. V. Calamnius II, 47; Finska Sprä- 
kets Satslära af A. W. Jahnsson II, 51 ; 
Erkon Runoelmia IV, 60; Suomen Saloilta 
I, IV, 64; Finska Spräkets Satslära af 
A. W. Jahnsson (kirj. F. A—n) V, 40, 
VI, 30; Kaikuja Hämeestä I, V, 51; Wal¬ 
demar Seier, suomentanut Erkki Almberg, 
V, 56; Seitsemän Veljestä, tehnyt A. Kivi 
VI, 39; Wiron Kielioppi Suomalaisille, 
koelmoinut J. Krohn VI; 50; Saksalais- 
Suomalainen Sanakirja VI, 56; Ruotsalais- 
Suomalainen ja Suomalais-Ruotsalainen 
Sanakirja, tekijä Ferd. Ahlman VI, 60; 
Joukahainen, Pohjalais-Osakunnan toimit¬ 
tama, 7 vihko VI, 63; Koitar Savo-Kar- 
jalaisen Osakunnan Albumi II, VI, 68. 

Väittelyä. Länsisuomalaisten kielten si¬ 
vistyssanoista, O. D:ia vastaan I, 25; Kie¬ 
lettären toiminnosta, Y. K:ta vastaan II, 
59; nimistä: Suupohja, Yösalo ja Päivä- 
salo, Y. K:ta vastaan IV, 65; useammista 
sanoista ja lausetavoista, J. K:iä vastaan 
IV, 71; samoin 80; komitativista, J K:ia 
vastaan V, 60; persoona-pronominien ak- 
kusativi-sijasta. A. W. I:ia vastaan V, 
61; useammista. A. W. sanamuodoista Pia 
vastaan VI, 74. 

Pieniä tietoja. Unkarilainen „Kieletär“ 

II, 64; Slavilaisia aineita Unkarin kie¬ 
lessä II, 64; Wiliandi Laulik II, 65; Lappa¬ 
lainen virsikirja II, 65; Kreevinit eli Kre- 
vingit II, 66; Kalevala käännetty Unkarin 
kieleen II, 67; Hunfalvyn A. Kondai Vo- 
gul Nyelv III, 58; unkarilainen kielen¬ 
tutkija Balint III, 59; Rudenz professori 
III, 59; Kalevan poika III, 59; norsunluu 
III, 60; Warjakanmaa III, 61; Tornio III 
61; itäsuomalaisista kansoista VI, 78; kin¬ 
keri VI, 80. 

Muistutuksia. Espanja I, 61; maakanslia, 
maasihteri I, 61; taiari ja taaleri I, 62; 
nouseva viikko I, 62; ensintuleva I, 62; 
naida-sanan objekti I, 62; 3:n persoonan 
suffixsta I, 62, III. 63; salama I. 62; se 
tahto sanoa I, 63; kuten I, 63; mieluum¬ 
min I, 63; takaseinä ja peräseinä, morsius- 
kuulutus, kanta-rautatie II, 67, 68; jaloit- 
telemassansa II, 68: vihollinen II, 68; 
passivin käytäntö participin ablativin 
kanssa III, 61; väärä ajanmuotojen käy¬ 
täntö III, 62; tyyni ja tyyneys, ruma ilma, 
löysä omasto, sattunainen, luulotella III, 
62; koiras ja naaras, laatia, kenraali-asia- 
miehet, suutarin oppilas III, 63; sääty- 
henki III, 64; paitsi, minun herrani, maa¬ 
mies ja maanmies V, 63; ruotsalaiset ver¬ 
bit päätteellä -erä suomenkielisessä muo¬ 
dossa V, 64; julkaista V, 64; uusi ajan- 
luvun-tapa VI, 79; ei saa kajota VI, 80; 
änkyttää IV, 80; ristinnaulita ja ristiin¬ 
naulita VI, 1; uusi äänilaki VI, 81. 

7:nen vihon sisällys: Andr. Joh. Sjö¬ 
grenin elämäkerta ja kirjoitukset. — Wot- 
jakit, suomalaissukuinen kansa, kirj. A. G. 
— Sidevokaalista Suomen kielen laina- 
nomineissa — Sanasta pelto. — Päätteet 
-sen ja -sin supistuneiden nimisanain 
illativissa — ovatko oikeita? kirj. G. C. — 
Professori Ingmanin ihmeetöin ikuistus. 
— Pieniä tietoja ja muistutuksia. 

1, 2, 3 ja 5 vihkon hinta: 1 Sm. 25 p. 
4, 6 ja 7 vihkon hinta: 1 Sm. 50 p:iä 
Kaikki vinoot 1 — 7 hinta: 8 Sm. 

Aspelin, Eliel, Kalevalan tutkimuksia. Ensim¬ 
mäinen vihko. I. Pohjola ja Kalevala. 
II. Wipusen taru. 3 Sm. 50 p:iä. 

3 



18 ©efalaiäta. 

SUratjtDift, (L 3. Sv Itiön lunnia. iRatjmaam 

firja. Suomentanut S. 3?. S. 20 p:iä. 

2trpafirja eli onnenppörä, IjumituEjeEft Eanfatte. 

kolmas painos. (lätä firjaa feuraa 2 arpa= 

napua). 60 p:ia. 

graniitit, Settjatnit!, Reumoja Jaititte fädbtjitte 

riffaafjt ja onnettifeEft paäötäffenfä. ©uo= 

mentanut Saatto Saafonpoifa. loinen pan 

nos. 25 p:iä. 

kertoelma loivista, lumapiirrolfttta. 25 p:iä. 

käfidirja lain opisfa, talonpojille. Siität feu* 

raaroat toiftanfa alfmpuustaroiflifesfa jarjes= 

tpfjesfa. 1 ©m. 50 p:iä. 

käfifirja Ppnjpannun lämmittäjille ja mafinis= 

teitte, kirjoittaneet ©p. 33eer, ©imilidnjt* 

nööri, koneenrafentaja; 2lb. be iBaup, 28uori= 

infinööri; S. fpdrarb, frofesfori 2iege’en 

pliopiStoSfa; Sir. ©temart, Belgian mattien-- 

rautateitten infinööri. Dtuotfiffi fääntänpt 

ja parantanut StUlo 23. Sofsetts, 2Buori= 

infinööri. ©uomennos ruotfalaifesta painof= 

jesta. 24 tumatta, ©ib. 3 ©m. 

Suomen asevelvollisten oppikirja. 

N:o 1. Neuvoja sota voimistelussa. 85 p:iä. 

N:o 2. Otteita v. 1877. Armollisesti vah¬ 

vistetusta ohjesäännöstä kotipalveluksesta 

jalkaväessä, soviteltuna suomalaisiin tark- 

ka-ampujapataljooniin. 1 Sm. 25 p:iä. 

N:o 3. Ohjesääntö ampumaharjoituksista 2:n 

osa, annettu vuonna 1876. Käännös. 50 p. 

N:o 4. Ohjesääntö jalkaväen kaivautumisesta 

pienellä lapiolla. Ilmaantunut v. 1881. 

Suomennos. 27:llä kuvalla. 1 Sm. 

Suomen ©otalaitoffen jarjestämifestä. (©te kir= 

jattifeSta kuu!auSlel)beStä). 75 p:iä. 

Suomen koulukysymystä koskevat Asiakirjat. 

Otteita Keisarillisen Suomen Senatin Ta¬ 

lous-Osaston pöytäkirjoista, joita on laa¬ 

dittu Kirkollis-asian Toimiston esittelyssä 

Huhtikuun 7 ja Toukokuun 5 p. 1881. 

Painoon toimittanut And. Joh. Malmgren. 

Kristiinan kaupungin edusmies 1882 vuo¬ 

den valtiopäivillä. Suomennos. 1 Sm. 50 p. 

£te ritfanteen, ©fittänpt ©etä Otto. ©uo= 

mennoA 15 p:iä. köpptte fanfatte ja 

mailittaan läfitemätte nuorifotte omistan nä= 

mät lelibet. 

2Bif. 3. S., ©anafia ©uomen Sfitte. Sttuoh 

fista faantanpi jy. 21. 50 p:ia. 
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EDLDND’in Mannnteelli on iliaantnnnt ]a mini baltilla 

Kirjakauppiailla maassa senraavat: 

JOULU-ILTA. 
Kolmi-lauluinen runoelma kirjoittanut Johan Ludvig Runeberg. 

Suomentanut P. Cajander. Kuudella kuva-piirroksella 

A. Edelfelfiltä. 4 Markkaa. 

S Ä K E N 1 Ä. 
Kokous runoelmia joiden tekijä on A. Oksanen. Neljäs enän- 

netty painos. Nid. 3 Markkaa. Sid. 5 Markkaa ja 

5 Markkaa 70 p:iä. 

ANNIKKA 
taikka suomennoksia kauniista kirjallisuudesta. Y osa, joka 

sisältää: Frans Michael Franzen: Selma-laulut ja Viisut. Rune¬ 
berg: Hauta Perhossa. Fredrik Cygnaeus: Erik Slange, Ne seit¬ 

semänkymmentä Demmen’illä. Zachris Topelius: Äitini, Lin¬ 

nunrata. Esaias Tegndr: Aksel, Matkamuistelmia. 2 Markkaa. 

KALEVALAN TUTKIMUKSIA. 
Tehnyt Eliel Aspelin. Ensimmäinen vihko. 3 Markkaa 50 p:iä. 

Kuvauksia Jokapäiväisestä Elämästä. 

PERHE. 
Kirjoittanut Fredrika Bremer. Suomentanut T. H. 4 Markkaa, 

Pohjolan Puolukoita. 
Keräymä Runoja, suomennoksia ja alkuperäisiä, sepinnyt 

G*. G. F. 1 Markka 50 p:iä. 

K O I T A R. 
Savo-Karjalaisen osakunnan albumi. I. Kahden soitantolehden 

kanssa. 2 Markkaa. 

K O I T A R. 
Savo-Karjalaisen osakunnan albumi. III. Varustettu kuudella 

kansanlaululla nuoteissa. 2 Markkaa 50 p:iä. 
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